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دراسة في أخرويات سِفْر رؤيا صفنيا



 ٥

   اتاتاتالسلسلة من الدراسالسلسلة من الدراسالسلسلة من الدراساهلدف من هذه اهلدف من هذه اهلدف من هذه 
   

د     سیتساءل الكثیر من المسیحیین والیھود والمسلمین وغیرھم من أتباع األدیان، إذ یطالعون ھذه السلسلة من الدراسات في نق
وربما حسبما ) التجدیف(و) الكفر(الكتب المقدسة، لماذا نقد الكتب المقدسة والمقدسات والعقائد وتاریخ األدیان؟ ، ولماذا ھذا     

  ). ابرةالعناد والمك(سیقولون 
  

ة        سماة بالمقدس ب الم م الكت ردي أن تلك م ب تفھم والفھ دم ال ة ع ا یجب إزال ادي  _ربم رأي اإللح ة ال ا لوجھ ر  _ وفق أساءت كثی
رون         ة لق لإلنسانیة وقیمھا من حقوق لإلنسان وحق حریة الفكر والرأي والتعبیر والبحث العلمي، وضللت عن الحقائق العلمی

  .یة في العصور الحدیثةطوال حتى تمت االكتشافات العلم
   

اتھم    داتھم وتوجھ ارھم ومعتق تالف أفك ى اخ شر عل ل الب وٌل لك ر مكف ق التعبی خ أن ح ن الراس ط _وم ة فق دول اللیبرالی ي ال ف
ب المقدسة              _طبعًا ن الكت ائق ع ن الحق ر م ح الكثی ا ستوض ي أرى أنھ ، لذا ال أجد ما یسيء أو یضیر في نشري لدراساتي الت

  .یان التي غابت أو ُغیَِّبت عن أغلبھملدى أتباع تلك األد
  

یم الحضارة                  م ق د أھ و أح ة، ھ رام التعددی ا، أي احت ومھما اختلفنا كبشر فكریًا فإن احترامنا الختالف عقائدنا وأفكارنا وآرائن
ا و              ة واحترامن ر والتعددی ة التعبی ة وحری ن الحقیق و البحث ع دینا ھ دس ل یكن المق دیرنا  والتمدن البشري على اإلطالق، ول تق

  . المتبادل
  

ب المقدسة           ة للكت راءة والدراسة المتأنی ھ، والھاجادة      [تأتي ھذه الدراسة بعد سنوات طوال من الق دس بعھدی اب المق ًا الكت حالی
د     والعھد الجدید،   أبوكریفا العھد القدیم  وكتب   ب سیرة محم ث وكت رآن واألحادی ذا    ] ونصوص اإلسالم من الق ذلك جاءت بھ ل

ة   كثرة أبوابھا ومواضیعھا، نظرًا لغناھا الشدید بالنصوص       الحجم الكبیر مع   ة      الھاجادی ى العربی ة إل ن اإلنجلیزی ة ع المترجم
ان،       ،اإلسالمیةالنصوص  و م     والمقارنات بینھما في إطار علم مقارنة األدی ي ت ائق الت ات والحق ا  والمعلوم ا وعملھ د  بحثھ ، بع

ارئ    جھٍد كبیر مضٍن، وكان أي اختصار لھا سیؤدي إلى فق         ن الق ٍل م دان الكثیر من القیمة العلمیة، لذا فإنني أضع ثقتي في ك
المثقف والباحث المحب للمعلومات الوافرة وقراءة الموسوعات، التي تغني عن عشرات الكتب الموجزة الغیر شاملة لمجال     

  .بحثھا
  

 .تمنیاتي للقارئ والباحث بقراءة مفیدة وممتعة
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َّكل الذي حتكون عن موالكم   كذب أتاكم عن يهود حيرب ُ ٌ 
ٍرامت به األحبار نيل معيشة    يف الد َ ُ َّهر والعمل القبيح يتربْ ُ 

 
ٌيتلون أسفارهم واحلق خيربين            بأن آخرها مني وأوهلا ْ َ َ َ 

َّصدقت يا عقل فليبعد أخو سفه      صاغ األحاديث إفكا أو تأوهلا ً ٍ ُ ُ َ 
ٍوليس حرب ببدع يف صحابته             ِ ٌ َإن سام نفعا بأخبار تقوهلاَ َّ ٍ ً َ 

ّوإمنا رام نسوانا تزوجها                 مبا افرتاه وأمواال متوهلا ً َّ ً َ 
َطال العناء بكون الشخص يف أمم     تعدُّ فرية غاويها معوهلا ِّ ُِ ٍ ِ ُ 

ّوصاحب الشرع كان القدس قبلته      صلى إليها زمانا مث حوهلا ً ّ 
َإل            خبطبة زان معناها وطوهلاٍال خيدعنَّك داع قام يف م َّ َ ٍ ُ ٍ 

ِّفما العظات وإن راعت سوى حيل   من ذي مقال على ناس حتوهلا ٍ ٍ َ ِ َ 
 

 ّالعالء املعريأبو 
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 ١٠

   مقدمة هلذه الدراسةمقدمة هلذه الدراسةمقدمة هلذه الدراسة
  حممد حممد حممدبعدبعدبعدقبل أم قبل أم قبل أم ...... . . .اجاديةاجاديةاجاديةفرغت كتابة القصص اهلفرغت كتابة القصص اهلفرغت كتابة القصص اهل   مىتمىتمىتووو

  
دیم بقصصھ            الھاجادة ھي    د الق ى العھ یاتھم عل ون ضمن شروحھم وتوش ي أضافھا الربی ة الت مجموعة القصص الخرافی

شارھا              ا وانت ال أن سبب تألیفھ ین، ویق ع المیالدی ى الراب اني إل رن الث وأساطیره، وقد ألفت تلك القصص في الفترة من الق
  .مسیحي في ذلك العصركان لمواجھة مد انتشار الدین ال

  
ا          : إن مما نقتبس منھ في ھذه الدراسة      ة، وكلھ ة واإلثیوبی سریانیة والیونانی ا ال ا، وأسفار األبوكریف دراش رّب ود، والم التلم

  .أقدم من اإلسالم وعصر محمد مؤسسھ بقرون
  

ل        وراة واإلنجی ن الت ھ م دة ٩٧ و٤١: رةالبق (إن كان القرآن یقول مؤلفھ عنھ أنھ جاء مصدقا لما بین یدی ، آل ٤٨: ، والمائ
رھن  ٣٠: ، األحقاف ٣١: ، فاطر ٣: عمران یس              ) ، وغی ذه دراسة أخرى ل ن ھ ر لك سًا ال أكث راه جاء مقتب ا ن م أنن ، ورغ

د           ا ال یوج ا مم ن الھاجادة واألبوكریف ث م محلھا ھنا، لكن السؤال إذ سنثبت بھذه الدراسة كثرة اقتباسات القرآن واألحادی
ود      و         في كتاب الیھ دیم، ھ د الق اخ أو العھ التوراة أو التان دس المعروف ب ذلك        : المق ذلك فھل ھو جاء مصدقًا ك ان ك إن ك

  للكتب الغیر قانونیة المتأخرة في تاریخ كتابتھا عن العھد القدیم؟
  

ع  لقد سردنا في ھذا البحث ودققنا بالتمحیص كل أسطورة إسالمیة ومعتقد اقتبس من الھاجادة أو أبوكریفا العھد ا      لقدیم، م
  أو أحادیث صحیحة/ أو األبوكریفي، والنص اإلسالمي قرآن/ عرض ومقارنة كامل النصین الیھودي الھاجادي

  
 Talmudمادة  / Wikipediaعن زمن كتابة التلمود، نقرأ في موسوعة 

 
تكمل ود اس و، التلم ي النصف   وھ ودي ف ي الیھ راث الفقھ ن الت ارة ع ن األعب ة األول م ىلفی ياألول سادس ال  ف رن ال ق
  :موضوع التلمود البابلي تحت، انظر ما كتب في الرابط، ن لم یكن الخامس، إالجمارةبضمنھ 

 
The work begun by Ashi was completed by Rabina. According to ancient traditions, Rabina was the final Amoraic 
expounder. Rabina’s death in 499 CE marked the completion of the redaction of the Talmud. 

 
. اكتمال صیاغة التلمودأعلن و موتھ ٤٩٩ن الشارح رابینا مات عام أ أي   
  

  .قصى حدأھذا ، میالدیة٧٠٠  لم یكتمل بشكلھ الحالي حتى سنةالجمارةجزاء من ن بعض األأمع ....
   

The question as to when the Gemara was finally put into its present form is not settled among modern scholars. Some 
of the text did not reach its final form until around 700. Traditionally 

  
 

ى   وي عل ود ال یحت ارة لإ أيالتلم دظش ور محم اریخيھ وى بخصوص التعاأي أو  الت سلمی فت ع الم ل م ضًان، أم رأ ا ی ق
   المسیحیة ونقدھاإلى حیث تجد أن التلمود تطرق فقط،  على التلمودالرابط تحت عنوان الھجوم

  
سیر  الجمارة، والجمارةھي جزء من _ الشيء المھم وھذا ھو_ الموجودة في التلمود    الھاجادة ن قصص إ شنة  ھي تف ، الم

رة وشروح        المشنةفعندما استعصت    ا حواشي كثی ون علیھ ود یكتب ة، وسمیت  ًا مسھب  على بعض القراء، أخذ علماء الیھ



 ١١

ي و  ك الحواش م  تل شروح باس ارةال ة، ف    الجم ال أو الدراس ى اإلكم ة بمعن ة آرامی ي كلم ارة، وھ ن   الجم ارة ع ي عب  ھ
ي وضعھا ال    ون التعلیقات والشروح والتفسیرات الت األمورائیین    ربی ود المسمون ب اء الیھ ورائیم ( أو الفقھ ًا  ) األم أي َحرفی

رة ي الفت ین أي المعلمین،ف ین )م٥٠٠-٢٢٠(المتكلم ل،أي ب سطین وباب ي فل یالدي، ف سادس الم ث وال رنین الثال ، الق
  .. في التفاسیر المتعددة لمفسري الكتاب الیھوديالھاجادةباإلضافة إلى 

  
ا وان أم ت عن صوص Wikipedia ي فHaggadah تح ادة، بخ یم أو   الھاج ود أو المدراش ي التلم واء ف ًا س  عموم

  :نقرأ، ھاجادةال استكمال عنوان جانبيوتحت ، الترجومات
Compiling of the Haggada 
  
According to Jewish tradition the Haggadah was compiled during the Mishnaic and Talmudic periods, but the exact 
time is not known. 
 
The Haggadah could not have been written earlier than the time of Rabbi Yehudah bar Elaay (around 170 CE) who is 
the latest tanna to be quoted in the Haggadah. According to most Talmudic commentaries Rav and Shmuel argued on 
the compilation of the Haggadah,[1] and hence it was not completed by that time. 
 
However the Malbim,[2] along with a minority of commentators believed that Rav and Shmuel were not arguing on its 
compilation but its interpretation and hence was completed by then. According to this explanation the Haggadah was 
written during the lifetime of Rav Yehudah haNasi,[3] the compiler of the Mishna. The Malbim theorizes that the 
Haggadah was written by Rav Yehudah haNasi himself. 
 
 
Nevertheless all commentators agree that it was completed by the time of Rav Nachman (mentioned in Pesachim 116a). 
There is a dispute however which Rav Nachman the Talmud was referring to. According to some commentators this 
was Rav Nachman bar Yaakov[4] (around 280 CE) while others maintain this was Rav Nachman bar Yitzchak (360 
CE).[5] 

  
ا ، میالدیة ٣٦٠ بعد من لیسر قصة من قصص الھاجادة كتبت     آخ نإیعني   ن     ومن المرجح قبلھ دین م ذا نصیر متأك ، ب

  .وقت كتابة الھاجادوت
  

ن   ..كالتكوین ربا والخروج ربا والالویین ربا ) مدراش رّبا ( أما المدراشیم المنضویة تحت اسم       رة م إلخ فقد ألفت في الفت
  .لمیالدیین كما قرر العلماء المتخصصونالقرنین الرابع والسادس ا

  
ع      لھا جذور  أحیانًا وجدنا بعض أساطیر الھاجادة     راھیم سارة م في مواد أثریة أبوكریفیة أقدم، مثلما وجدنا قصة زوج إب

شف                      ینیین المكت ة األس وین المنحول الخاص بطائف ي سفر التك ا وف وین رب ي التك ة ف ر توراتی فرعون حسب القصة الغی
  . من بحثنا١٨٥انظر ص . ات خربة قمران الشھیرة ویعود إلى القرن األول المیالديضمن مخطوط

  
ذا     إن اإلسالم في أغلب مالمحھ دیانة قائمة بشكل كبیر على الھاجادوت وأبوكریفا الیھودیة والمسیحیة، كما سنثبت في ھ

ن     الي ع ث الت ث والبح ال    (البح دات اإلس اطیر ومعتق صدر ألس سیحیة م ا الم ذاب    األبوكریف دوه الك سیح وع ن الم م ع
  ).واألخرویات

  
   ؟ المقتضبقتباسأم اال، من تعتقدون االصل؟ التفاصیلكما سنرى، فبالتفاصیل  نیةآذكر القصص القرت الھاجادة

  
رآن مشوشة أو                 ي الق ا ف ان أن ینقلھ ن األحی ر م ي كثی دث ف ان یح ة ك واد الھاجادی  من المالحظ أن محمد في نقلھ من الم

ا      ا حدث في نقلھ لقصة یوسف الھاجادیة خطأ واضح في ترتیب األحداث،  مشوھة مثلم  ة مثلم وادًا مترجم ن م م تك ألنھا ل
زمن،                 ك ال ي ذل ة ف ة العربی ى اللغ دس إل كانت ھناك ترجمات عربیة بالجھود الفردیة والذاتیة لبعض األفراد للكتاب المق

  د تشوه أو ابتسار متوقع غیر مقصود، بفعل الذاكرة البشریةبالتالي كان یضطر محمٌد لحفِظھا حفظًا، فیحدث لھا بالتأكی
  



 ١٢

ا            و یمزجھ ن الھاجادة، فھ من المشاكل التي واجھتھا وتمكنت من حلھا أن كتاب لویس جینزبرج ال یسرد فقط قصصًا م
ا، وإن        ان  بال تمییز وبدون ذكر المصادر بقصص من كتب أبوكریفا العھد القدیم قام ھو بتخلیصھا واستخالصھا منھ  ك

ي                 ة والت ة والجریكی وب بعضھا باإلثیوبی سبة والمكت ة الن سمیھا بزائف ث ی ة حی ھ األربع لمح لذلك في مقدمات أجزاء كتاب
ان                     ري أو آرامي یھودي، ك ا ذات أصل عب ن الواضح أنھ ن م سیحیة لك رة ذات صبغة م أخذت بعضھا صیاغات أخی

د      سھًال علي تمییز نصوص الھاجادة عن نصوص األبوكریفا نظراً      ا العھ ب أبوكریف  لكوني قرأت خالل الدراسة كل كت
ي             . القدیم تقریباً  ا فاستطعت ف ي یوردھ ا نصوص الھاجادة الت ا، أم ب األبوكریف ن كت وقد ذكرت مصدر كل أسطورة م

ة              ستعینًا بالموسوعة الیھودی ي المدراشیم م اب أساطیر       . أغلب األحیان أن أذكر موضعھا ف سرد كل قصص كت فھي ت
رج لمصادر           الیھود الت  ویس جینزب ا یحل مشكلة عدم ذكر ل ة، مم ي یسردھا لویس جینزبرج مع ذكر مصادرھا العبری

ا بالتفصیل والوضوح             ود لھ اب أساطیر الیھ قصص الھاجادة التي یسردھا، لكنھا تذكرھا باختصار جدًا عن تفصیل كت
  .التام

  
  : عدة مراتیشیر لویس لألسفار الزائفة النسبة وأنھ ضمن أساطیرھا في كتابھ

It has been held by some that the Haggadah contains no popular legends, that it is wholly a factitious, academic product. A 
cursory glance at the pseudepigraphic literature of the Jews, which is older than the Haggadah literature by several centuries, 
shows how untenable this view is. That the one literature should have drawn from the other is precluded by historical facts. At 
a very early time the Synagogue disavowed the pseudepigraphic literature, which was the favorite reading matter of the 
sectaries and the Christians. Nevertheless the inner relation between them is of the closest kind. The only essential difference is 
that the Midrashic form prevails in the Haggadah, and the parenetic or apocalyptic form in the pseudepigrapha. The common 
element must therefore depart from the Midrash on the one hand and from parenesis on the other. 

Furthermore, Jewish legends can be culled not from the writings of the Synagogue alone; they appear also in those of the 
Church. Certain Jewish works repudiated by the Synagogue were accepted and mothered by the Church. This is the literature 
usually denominated apocryphal-pseudepigraphic. From the point of view of legends, the apocryphal books are of subordinate 
importance, while the pseudepigrapha are of fundamental value. Even quantitatively the latter are an imposing mass. Besides 
the Greek writings of the Hellenist Jews, they contain Latin, Syrian, Ethiopic, Aramean, Arabic, Persian, and Old Slavic 
products translated directly or indirectly from Jewish works of Palestinian or Hellenistic origin. The use of these 
pseudepigrapha requires great caution. Nearly all of them are embellished with Christian interpolations, and in some cases the 
inserted portions have choked the original form so completely that it is impossible to determine at first sight whether a Jewish 
or a Christian legend is under examination. I believe, however, that the pseudepigraphic material made use of by me is Jewish 
beyond the cavil of a doubt, and therefore it could not have been left out of account in a work like the present. 

  

ة           رج وعالق ویس جینزب ود لل اب أساطیر الیھ ي كت ة ف ن دراسة قصص األشخاص األسطوریة الیھودی ت م ا انتھی ولم
ي الھاجادة عن اإلسخاتولوجي أو أحداث آخر                 دات ف الھاجادة باقتباسات اإلسالم منھا، صرت أبحث عن دراسة المعتق

ات  طوریة واألخروی ان األس رزخ والب : الزم وت والب سیح والم صر الم یم ع ة والجح ساب والجن ث والح رافع ،  واألع
ة ومصطلحات   : وكذلك المعتقدات الالھوتیة مثل   روح القدس والسكینة واسم اهللا األعظم والنبوة والمعتقدات عن المالئك

رد ذكره                   م ی ا ل اي مم ة أو اإلسالم، ووجدت مبتغ ي الیھودی ي ھامة أخرى سواء ف ود، بخصوص     ف اب أساطیر الیھ  كت
ي    المعتقدات الالھو  ة، ف ة العبری تیة واإلسخاتولوجیة، مذكورًا ومدروسًا بشكل علمي وعلماني مع ذكر المصادر الیھودی

وام    ین األع شورة ب ة المن وعة الیھودی اص    ١٩٠٦ -١٩٠١الموس ت خ ع ن ى موق عھا عل م وض ي ت  والت
www.JewishEncyclopedia.com 

  
ت   ثم درست في آخر الدراسة كل األسفار الیھودیة األبوكریفیة أ         دیم وعمل و كما یسمیھا البعض أسفار أبوكریفا العھد الق

  .مقارنة بینھا وبین اإلسالم على شكل جدول مختصر ملخصًا فیھ اقتباسات اإلسالم منھن
  

ھ        ذا الموضوع فیال إن الدراسة بشكلھا النھائي ومعظم موادھا تعود لي، ولكن الفضل البن المقفع في بدء فكرة دراسة ھ
أثرة عظ    ن فضل وم ع   م ن المقف ا اب ین حازھم دین العرب   یمت ًا عن كل الملح واد      دون ة م ي ترجم ھ ف ك عن أعمال ، ناھی

  .زیةیإلحادیة وعلمأدیانیة عن اإلنجل
  

 .لمقارنةبھذه الدراسة اواالستفادة  االستمتاع في ختام المقدمة أتمنى للقارئو



ا الھاجادي  ة بفرعیھ ان الدراسات الربینی مون مك ود یس ان الیھ ابرة، ك ة ع االكي ) صصِالق(أود تسجیل ملحوظ والھ
اب ا، وأحد مر)بیت التعلیم أو التفسیر، الدراسة (ًأحیانا ببیت ھا مدراش أي بیت المدراش) التشریعات الفقھیة( جع كت

ة BHMجینزبرج ھو  ذه الكلم اني ، Beit or Bet ha Midrash) ( اختصار لھ ھ األلم  Jellinek Adolphفمؤلف
ام أن  استمد واستوحى من اسم معاھدھم الدینیة اسم كتابھ المرجع في الھاجادوت، وقد ورد في السیرة النبویة البن ھش

وھي تحریف عربي أو تعریب لبیت ھا مدراش، فأین یذھب زاعمو عدم ) بیت المدارس(ًمحمدا دخل على الیھود في 
 . الحاخاميیھود الجزیرة العربیة بالتراث معرفة 

 
، وـمـن  وتكلمـه معهـم علـى نحـو صـريحًأيضـا لـدينا بعـض النمـاذج التـي ورد بهـا فـي األحاديـث اإلسـالمية أخــذ محمـد وتعلمـه مـن اليهـود

 :ذلك
 

 :من لفظ البخاري
 

ْ حدثـنا يحيى بن بكير حدثـنا الليث عن خالد عن- ٦٥٢٠ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٍَ ِ َ ُ ْ ْ َّْ َ ََّ ٍَّ َ ُ ْ ٍ سـعيد بـن َأبـي هـالل عـن زيـد بـن َأسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن َأبـي سـعيد َ ِ ِِ َِ ْ َ ْ ْ َِ ٍ َِ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ ِ
ِاْلخدري قال النَّبي صلى الله عليه وسلم تكون األرض يـوم اْلقيامة خبـزة واحدة يـتكفؤها اْلجبار بيده ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َِ ُِ َ ََّ ْ ََ َ ُُ ُ َُّ َِ َُ َ ْ َ ًَ ًَ َ ْ ُ َْ ُ َِّ َ َّ َّ ََّ َ ُّ َ ِ كما يكفأ َأحدكم خبـزته فـي السـفر ْ َ ُ َ ََّ ِ ُ ََ ْ ُ ْ َُ َ َُ ْ

ُنـزال ألهل اْلجنَّة فأتى رجل من اْليـهود فـقال بارك الرحمن عليك يا َأبا اْلقاسم َأال ُأخبرك بنـزل َأهل اْلجنَّة يـوم اْلقيامة قال بـلى قال تكو َ ََ ْ ََ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ َ ِْ ِ ُِ ْ ُُ َُ ٌَ ًِ َ َْ ُُ َ َ ََّ ِ َ َ ُن ُ
َاألرض خبـزة واحدة كما قال النَّبي صلى الله عليه وسلم فـنظر النَّبي صلى الله عليـه وسـلم إليـنـا ثـم ضـحك حتـى بـدت نـواجـذه ثـم قـال  َ ََ َ َّْ َُّ ُ َ ً ًُ َ َ ُّ َ َ ُُّ َِ َ َ ْ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َ ََ َ َُ َُ َ ِْ ِ ِ َ َ

ََأال ُأخبرك بإدامهم قال إدامهم با ُْ ُْ َ َِ َِ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ًالم ونون قالوا وما هذا قال ثـور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبـعون َأْلفاَ َ ُ ََ ُ ٌْ ٌَ ْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ ُ ْ ٌ ٌ َُ َُ َُ ََ َ 
 

 :ولدينا قصة المرأة العجوز التي بحديثها مع عائشة دخل اعتقاد عذاب القبر ضمن ديانة محمد اإلسالم
 

 :من لفظ مسلم
 

يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن  ] ٥٨٤[ 
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وعنـدي امـرأة مـن اليهـود وهـي تقـول هـل شـعرت قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت 

قـال إنمـا تفـتن يهـود قالـت عائشـة فلبثنـا ليـالي ثـم قـال رسـول اهللا أنكم تفتنون في القبور قالت فارتـاع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم و
صلى اهللا عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد يستعيذ 

 من عذاب القبر 
 

ل زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عـن مسـروق عـن حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كالهما عن جرير قا ] ٥٨٦[ 
دخلــت علــي عجــوزان مــن عجــز يهــود المدينــة فقالتــا إن أهــل القبــور يعــذبون فــي قبــورهم قالــت فكــذبتهما ولــم أنعــم أن عائشــة قالــت 

د المدينـة دخلتـا عـلـي أصـدقهما فخرجتـا ودخـل عـلـي رسـول اهللا صـلى اهللا علـيـه وسـلم فقلـت ـلـه يـا رسـول اهللا إن عجــوزين مـن عجـز يـهـو
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبـورهم فقـال صـدقتا إنهـم يعـذبون عـذابا تسـمعه البهـائم قالـت فمـا رأيتـه بعـد فـي صـالة إال يتعـوذ مـن 

 عذاب القبر 
 

مـا صـلى بهـذا الحـديث وفيـه قالـت وحدثنا هناد بن السري حدثنا أبو األحوص عن أشعث عن أبيه عـن مسـروق عـن عائشـة  ] ٥٨٦[ 
 صالة بعد ذلك إال سمعته يتعوذ من عذاب القبر 

 
 : بن حنبلومن لفظ أحمد

 

َ حدثـنا هاشم، قال- ٢٤٥٢٠ َ ٌ ِ َ ََ َّ َحدثـنا إسحاق بن سعيد، قال: َ َ ٍ ِ َ َُ ْ ُْ َ ِ ََ ُحدثـنا سعيد، عن عائشة، َأن يـهودية كانت تخدمها، فال تصنع عائشـة : َّ ً ََ َ ْ َ ْ َِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َْ ََ ََّ ُُ َ ٌَ َِ َّ ِ َّ
َُّيـها شيئا من اْلمعروف، إال قالت لها اْليـهوديةَِإل ِ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َْ ََ َِّ ِ ُِ َ َ ْوقاك اهللا عذاب اْلقبر، قالت: ً َ َ َِ ْ َ َ َُ َ ِ ُفدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـي، فـقلـت: َ َْ ُ َ ََّ َ ََ ََ َّ ََّ َُ َِ ْ ُ َ ِ ُ َ َيـا : َ

ِرسول اهللا، هل للقبر عذاب قـبل يـوم اْلقيامة َِ ْ َ َُ ِ
َ ْ ٌ َْ َ َ ِ َ ِْ ْ َ ِ َ َ ؟ قالَ َال، وعم ذاك ؟ : " َ َ ََّ َ ْقالت" َ َ ًهذه اْليـهودية ال نصنع إليـها من اْلمعروف شيئا، : َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ِ ُِ َ َ َِ ُ ْ ََ َ َُّ ِ َِّإال ) ٢(َِ

ْقالت َ ِوقاك: َ َ َاهللا عذاب اْلقبر، قال َ َ ِ ْ َ َ َُ ُكذبت يـهود : " َ ُ َ َْ َ ُ، وهم على اهللا عز وجل َأكذب ) ١(َ َ ْ َّ َ َ ْ ََّ ََ َِ َ، ال ع) ٢(ُ ِذاب دون يـوم اْلقيامة َ َِ ْ ََ َِ َ ُ ْ، قالت"َ َ َّثم : َ ُ



ِمكث بـعد ذاك ما شـاء اهللا َأن يمكـث، فخـرج ذات يــوم نصـف النـَّهـار مشـتمال بثـوبـه، محمـرة عيـنـاه، وهـو يـنـادي بـأعلى صـوته ِ ِِ ِ ِْ ُ ُ= ْ ُ ْ َ َ َ َ= ََ ْ= َُ ْ ََ ِ ِ=َِ ُ=َ=ََ َُ َ َْ َ َْ ْ َ ًْ َّ َ َ ًَ َ ْ َْ َ َِ َ ٍَ َ َ= ُ ََأيـهـا : " ََ ُّ
ُالنَّاس، َأظلتك ََّْ ْم اْلفتن كقطع الليل اْلمظلم، َأيـها النَّاس، لو تـعلمون ما َأعلم بكيتم ُ ُ ُُ َْ ْ َ َْ َُّ َ ُْ ُ َُ َ ِ َْ َ َ َ ِ ِْ ِ َّ ِ= َِ ِكثيرا وضحكتم قليال، َأيـها النَّاس، استعيذوا باهللا ) ٣(ُ ِِ ُ ُِّ َ ُْ ُ ًَ ً َِ ْ َْ ِ َ َ

َمن عذاب اْلقبر، فإن عذاب اْلقبر حقٌّ  ِْ َّ= ِْ َْ ََ َ= َ ََ َِ ِ ِ) "٤( 
__________ 

 .اليهودية ) : ق(في ) ١(
ُكذب ، وضبب فوقها في : في النسخ الخطية ) ٢(  ) هـ(وعليها عالمة الصحة في ) هـ(و ) ٨ظ(، والمثبت من هامش كل من ) ٨ظ (ُ
 .لبكيتم ) : م(في ) ٣(
ن سعيد بـن العـاص هو ابن عمرو ب: هو ابن القاسم أبو النضر ، وإسحاق بن سعيد : هاشم . إسناده صحيح على شرط الشيخين ) ٤(

 .األموي 
 

َ حدثـنا َأبو اْليمان، قال- ٢٤٥٨٢ َ ِ َ َ ُ َََ ََأخبـرنا شـعيب، عـن الزهـري، قـال: َّ َ ِّ ِ ْ ُّ ْ= ٌَ َْ َُ= ِحـدثني عـروة بـن الزبـيـر، َأن عائشـة، زوج النَّبـي صـلى اهللا عليـه : ََْ ْ َْ َُّ َ ُُ َ َّْ ِّ ِ َ َ َْ َ َ ِ َِّ= َِ َُ ْ ُ َ َّ
ْوسلم، قالت َ َ َ َّ َ =ُّدخل علي النَّبي: َ َّ=َ= َِ َ َ ِ صلى اهللا عليه وسلم وعندي امرَأة من اْليـهود، وهي تـقـول لـيَ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ= َِ ِ ُِ َْ ُ ََ ٌ َ َْ ْ َّ ََّ َ ََأشـعرت َأنكـم تـفتـنـون فـي اْلقبـور، فارتـاع : َ َُ ُ َْ ُ ََ ْ= ُِ ُ ِ َ َ ْ َّْ ِ

َالنَّبي صلى اهللا عليه وسلم، وقال َ َ ََ َّ ََّ ِ َْ َ ُُّ َ ُإنما تـفتن اْليـهود : " ِ ُ َ ُ َ ْ ُ =َ، فـقالت عائش"ََِّ ِْ َ َ َ َفـلبثـنا ليالي،  ثم قال النَّبي صلى اهللا عليه وسلم: ُةَ َّ ََّ َ ِ َْ ََ ُّ َُ َ َِ َِ ََ َّ ُ َ ِ ْ ِهل شعرت : " َ ْ َ َ ْ َ
َِأنه ُأوحي إلي َأنكم تـفتـنون في اْلقبور ؟  ُ ُ ِ َ ُ ََّ ُْ= ُُ ْ َّ ََِّ َ ُقالت عائشة" ِ َ= ِْ َ َ َفسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـعد ذلك ي: َ َ= َ َُ َُِ َ ْ ْ َْ َّ ََّ َِ َ َ ُ َ ِ َِ َ ِستعيذ من عذاب اْلقبر َ ْ َ ِ َ َُ ْ ِ ِ َ ْ 

 

 .هو ابن أبي حمزة: هو الحكم بن نافع البهراني ، وشعيب : أبو اليمان . إسناده صحيح على شرط الشيخين 
 

َحدثـنا َأبو معاوية قال - ٢٤١٧٨ َ ََ= ُ=ُ َِ َ ََ ْحدثـنا األعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: َّ َ ََ َ َْ ِ ٍَ= َ َ َ َْ َ=ْ ْ َُ ْ ٍ ِ ُ َ ْ َ َ ًخلت عليـها يـهودية استـوهبتـها طيبا، َد: َّ َِ َ ُ= َ ْْ ََ=َْ َْ ٌَّ ِ َ= ََ ْ
ْفـوهبت لها عائشة، فـقالت َ َْ ََ َ َُ ِ َ َ َ َ َْأجارك اهللا من عذاب اْلقبر، قالت: َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َِ ُ ِ َفـوقع في نـفسي من ذلك، حتـى جـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، : َ َّ ََّ ُ= َ= َ ْ ََ َِ ِ= َِْ َ ُ َ ِ ُ َ ََّ َ ِ= َِ ْ ََ َ

ْقالت َ ُفذكرت: َ ْ َ َ ُ ذلك له، قـلتَ َْ ُ ُ َ َيا رسول اهللا، إن للقبر عذابا ؟ قال: َِ ََ ً ُ= ََ َ ِ= َّْ َِْ ِ ِ ُنـعم، إنـهم ليـعذبون في قـبورهم عذابا تسمعه اْلبـهائم : " َ ِ َ َُ= ُ ُ َ ُ َُ َ ْ ْ ْْ َ ً َُ َ ِِ ُ ِ َ َّ َ َِّ َ" 
 

َحــدثـنا يحـيـى، عــن يحـيـى ـبـن ســعيد ـقـال - ٢٤٢٦٨ َ ٍ ِ َ َ=ْ َ= َِ ْ َ َْ َْ ََ ْحــدثـتني عمــرة قاـلـت: َّ َ َ ُ ََ ْ َ ِْ َّ ُســمعت عائشــة تــقـول: َ ُ َ= ََ ِ َِ ُ ْ ْجــاءتني يـهودـيـة تســألني، فـقاـلـت: َ ََ َُ َ َِّ َِ ْ ٌَ ِ ُ َ َْ :
َُأعاذك اهللا من عذاب اْلقبر، فـلما جـاء النَّبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـلـت ْ ُ َ َّ ََّ َ َْ ِ ِْ َْ ََ ُّ َ َُ َ ُِ َ َّ ََ َِ َ ِ َيـا رسـول اهللا، َأنـعـذب فـي اْلقبـور ؟ قـال: ِ ََ ِ ُ ُ= َُ ِ َّ ُ ِ ُ= ٌعائـذ : " ََ ِ ِبـاهللا) ١(َ ِ " ،

ُفـركب مركبا، فخسفت الشمس، فخرجت، فكنت بـين اْلحجر مع النسوة، فجـاء النَّبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن مركبـه، فـأتى مصـاله،  َ َُّّ َ ُْ َ=ْ َ َ=َ َ َََ َِّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َْ َ ِْ َِ ََّ ََّ ْ َْ ُ َ َ َ=ُ ْ ًَ َ ْ َ َِ ُ ُ= َ َْ ُ َّ ِ َ
َّفصلى النـَّاس وراءه، فـقـام، فأطـال اْلقيـام، ثـم ُ ََ=َ َِ َ َ ََ= َ َُ َ َ َ ُ َّ ُ ركـع فأطـال الركـوع، ثـم رفـع رأسـه، فأطـال اْلقيـام، ثـم ركـع، فأطـال الركـوع، ثـم رفـع رأسـه، َ َُ= َ َ َ= َ َْ َْ= َ َ= ََ َ َ َ ََّ َّ َُّ= ُ َ= ُ ُ= ُ ََ َُّ َُّ َ ََ َ ََ َ ََ ََ=َِ

َفأطال اْلقيام، ثم سجد، فأطال السجود، ثم قام َأيسر من قيامه األول، ثم ركع َأ ْ ََ= ُ ُ َُ َّ َّ َِّ ََّ ْ َِ= ِ ِِ= َِ َ ُ َ َ=ََ َ ْ َ ُّ َ ََ ََ ََ َّيسر من ركوعه األول، ثم قام َأيسر من قيامه األول، ثم ََ َُّ ُ ُِ َِّ ََّ َْ َ ِْ= ِ ِِ= ِ ِ َِ َْ َْ ََ َْ ُْ
َركع َأيسر من ركوعه األول، ثم سجد َأيسر من سجوده األول، فكانـت َأربـع ركعـات، وَأربـع سـجدات، فـتجلـت الشـمس فـ َ َ َُ َ ُ َْ َ َ ْ َ= ْ ُ ََّ ِ َّ َ ٍ ٍَ ََ=َ َ َ َ ُ=ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َْ َ ِ َِّ ََّ َْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ َقـالَّْ ْإنكـم : " َ ُ َِّ

ِتـفتـنون في اْلقبور كفتـنة الدجال  َّ َّْ ِ=ِ َِ ُْ َ= ُِ ُ َ َ ْ، قالت"ُ َ ِفسمعته بـعد يستعيذ باهللا من عذاب اْلقبر : َ ْ ْ= َْ ِ َ ُ ََ ْ َ= َِ ِ ِِ ِ َ ُ ُْ ُ َ)٢( 
__________ 

َّ وكأن ذلك كان قبل أن أنا عائذ،: ُوروي بالرفع، أي: ٢/٥٣٨" الفتح"ًعائذا، قال الحافظ في : وأكثر مصادر التخريج) هـ(في ) ١(
َيطالع النبي صلى اهللا عليه وسلم على عذاب القبر َّ ََّ َ ِ َْ َ ُُّ َ. 

ْهو األنصاري، وعمرة: ُهو ابن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد شيخه: - شيخ أحمد-يحيى. إسناده صحيح على شرط الشيخين) ٢( َ :
 .هي بنت عبد الرحمن األنصارية

 
ّكأن المراد لم يـوح إلـي بـذلك ، فالظـاهر أنـه ال عـذاب، وأن قائلـه كـاذب، فصـار هـذا " ال: "قال : ها قول: قال السندي : وفي الشروح َ ْ ُ

 .ًالكالم مقيدا بالظن، وليس المراد القطع حتى يتوهم الكذب فيه
 

 :ومن لفظ البخاري
 



َ حدثـنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن س- ١٠٤٩ َ=ْ َ=ْ َ َِ ْ َْ ْ َْ َ َ=ٍَ ِ َ َ َ ْ= ُ َِّ ُ َ ِعيد عن عمرة بنت عبـد الـرحمن عـن عائشـة زوج النَّبـي صـلى اللـه عليـه َّ ِ ٍْ َْ َِ َ= َ َ َ= َُ َِّّ= ََّ ْ ِْ َِ َ ََّ ِ ِْ ِْ َ ْ ْ َ َ ِ
َّوسلم َأن يـهودية جاءت تسألها فـقالت لها َأعاذك الله من عذاب اْلقبر فسألت عائشة رضي الل َّ ََّ ِ َ َُ ًَ= ْ ْ َ=ِْ َ َ ََ َ= َ َُ ََ َ َ َ َِّ َّْ َ َ َُ َِ ْ َ َ َِ ُ ِ َِ ْ= َ َه عنـها رسول الله صلى الله عليـه وسـلم َ َّ َّ= َّ= ََّ َُ َِ ِْ ََ َ َُ َُ َ ْ

ََأيـعذب النَّاس في قـبورهم فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك    ِ= ِ َِ ْ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َّ َّ= َّ= َِّ ً َِ َ ََ َُ َ َْْ ُ َ ُ ُ= َُ َ َ ِ ُ ِ ثم ركـب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه - ١٠٥٠َّ ِ َِْ َ ُ َّ= َّ= ََّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ
َّوسل َ َم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فـرجع ضحى فمـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم بــين ظهرانـي اْلحجـر ثـم قـام يصـلي وقـام َ َ َ=ُ َ ً ْ ًَ ََ َ َ= َِّ َ ُ َ= َ ُ َ=َ ََّ َُّ َ َِ ْ َُ َ َ َ َْ ََ ََ ْ َّْ َّ= َّ= َِّ ُِ ُ َ َ َُ َ ََّ ْ َ ْ ٍ َ َ= َ

ًالنَّاس وراءه فـقام قياما طويال ثم ركع ركوعا طويال ًِ َِ ًَ ُُ= َ= ُ َُ= ََ ًَّ َ=َِ َ َ َ َ ِ ثم رفع فـقام قياما طويال وهو دون اْلقيام األول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع ُ َ َُ ُ= َ= ُ َ ُُّ َ َّ َ َُّ ً َُ َُ َُ َ ًَ َّ ًِ ُِ= ََ ً َِ َ ْ ِ َ َ=َِ ِ َ= َ
ًاألول ثم رفع فسجد ثم قام فـقـام قيامـا طـويال وهـو دون اْلقيـام األول ثـم ركـع ركوعـ ُُ= َ= ُ َ ُ ُُ= ََ ً ََّ َ َّ َِّ َِّ ً ََّ َْ َ ِْ َ َ=َ= َ َِ َِ ُ َ َِ َ َ َ= ََ ًا طـويال وهـو دون الركـوع األول ثـم قـام قيامـا طـويال َ َّ ًِ َِ ِ ًَ َ=َِ َ َّْ َُ ُِ َ ُّ ُ َ ُ َ

َّوهو دون اْلقيام األول ثم ركع ركوعا طـويال وهـو دون الركـوع األول ثـم رفـع فسـجد وانصـرف فـقـال مـا شـاء اللـه َأن يـقـول ثـم  ْ َّ َ َّ َُ= ُ َ ُ ُ ُ= َ= َُ ََ َ َ َْ َّ ً َُّ ُ َُّ َِ َ ََ َُّ=َ َ= ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ َِ َْ ِْ َُ ً ُِ ُ= َ َْأمـرهم َأن ِ ْ ُ َ َ
ِيـتـعوذوا من عذاب اْلقبر ْ َ َِّ َ َ ْ َِ ُ َ َ 

 
ْ حدثـنا عثمان بن َأبـي شـيبة حـدثـنا جريـر عـن منصـور عـن َأبـي وائـل عـن مسـروق عـن عائشـة قالـت دخلـت علـي عجـوزان مـن - ٦٣٦٦ ْ َ=ْ ْ َ=ْ َ َ َِ ِ َ َُ ََ=َّ=َ َ َ= َ َ َ َ َ ُ=ََ= َْ ْ َ َ َْ َ َ َ ُِ ٍ ُِ ْ ٍُ َ ٌ َِ ٍِ ُ ْْ ِ َ ََّ َّْ

َعجز يـهود اْلمدينة فـ ِ=ِ= َِ َُ ُ َ ِ ُقالتا لي إن َأهل اْلقبور يـعذبون في قـبورهم فكذبـتـهما ولم ُأنعم َأن ُأصـدقـهما فخرجتـا ودخـل علـي النَّبـي صـلى اللـه ُ َ ُ ََّ= َّ َِ َ ُ َ= ُُّ= َّ=َ= َِ َ َ ََ َ َْ َ ْ= ْ=َ=َ َْ ُ= َُ َ َ َُ َُ ُِّ ْ ِ ْ ََ َْ َّ َِّ ِِ ِِ ُ ََّ
ُعليه وسلم فـقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت  َ ُْ= َ َ ََ َُ َِ ْ ُ َ ََّ ِ=َّ َِّ َِ َُ= َ َُ ْ َ َ ٍله فـقال صدقـتا إنـهم يـعذبون عذابا تسمعه اْلبـهائم كلها فما رَأيـته بـعد في صالة ْ َ َ َ= ُ َ َِ ُ َْ َ َ َُ ً ُ= ُُ ُ ُ َ ُْ َ=َ َ َْ َ َُّ ُِ َُ ِ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ= َ

ِإال تـعوذ من عذاب اْلقبر ْ َ َِّ َ َ ْ ِ َ َ َ َِّ 
 

العقول الساذجة أو  لتسخيرالسخيف، ثم عاد فأخذ به لما وجده وسيلة جيدة  في األول رفض محمد الفكرة والمعتقد عن عذاب القبر
لما تأكد من وجوده في كتب الربيين ألنه كما نرى كان يراعي التقاليد اليهودية بالذات في معظم تفاصيل إنشائه لديانته حتى كرهه ألكل 

د فـي عيـد لحم الضب أو تشريع منسوخ في أول اإلسالم بأال تبقـى ذبيحـة عيـد األضـحى بعـد ثـالث أيـام بصـورة مشـابهة لمـا عنـد اليهـو
و عاشوراء هو اسم عند ة قبل فرض رمضان بل اسم عاسوراء أالفصح أو الخروج، وحتى صيام عاشوراء كان في أوله فريضة كيوم الكفار

 .اليهود ليوم الكفارة ألنه يكون في اليوم العاشر من شهره
 

 :وروى أحمد بن حنبل
 

َّ حدثـنا روح ، حـدثـنا حمـاد ، حـد- ١١٠٠٢ َّ ََّ َ َ ٌَ َّ َ ََ َثـنا اْلجريـري ، عـن َأبـي نضـرة ، عـن َأبـي سـعيد اْلخـدري ، َأن النَّبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم َْ=ٌَ َ ََّ ََّ َ ْ َْ ِ ٍَْ َ َّ َ َ َُ َ ُِ ِ َِّ ِِّ ِ ْ َُ ِ َ ُّ َْ ْ
َسأل ابن صائد عن تـربة اْلجنَّة ، فـقال  ََ َ ِ= ِ ٍَ ََ= ْ َْ ُ َ ِ َ ْ َّدرمكة بـيضاء ، مسك خالص ، فـقال رسول اهللا صلى : َ َ ِْ ُ َُ َ= ََ َ َ ٌَ ِ َِ ٌَ ْ= ُ ْ ٌ َاهللا عليه وسلم َ َّ َ َ ِ َْ َ َصدق : " ُ َ َ" 

 

 حديث صحيح ورد في الصحيحين كذلك
 

َ حدثـنا علـي، حـدثـنا سـفيان، عـن مجالـد، عـن الشـعبي، عـن جـابر بـن عبـد اهللا، قـال- ١٤٨٨٣ َ ِ ِ ٍْ َْ َ َ َ َ ٌّ=َ=َِ ْ ِ ِ َِ=ْ ْ ُ=ْ ُ َ َِّ َّ ِ َِ َُ ْ َ ََّ َقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : َّ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ َ
ُلليـهو ُإني سائلهم عن تـربة اْلجنَّة، وهي درمكة بـيضاء : " ِدَِْ َ ْ َُ= َ َ= ْ ٌَ َ ْ ََ ََ ِ َ ْ ِْ= ُِ ُِ َ، فسألهم، فـقالوا"ِِّ ََ َ َْ ُ َ ِهي خبــزة يـا َأبـا اْلقاسـم، فـقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : َ ِْ َْ َ ُ ََّ ِ ُ َُ َ= ََ َ ََ ٌِ َ ُ َ ِ
َوسلم َّ َ ُاْلخبـز : " َ ْ ِمن الدرمك ) ٢(ُ َْ َّ َ ِ" 

: هو ابن عيينة، والشعبي: هو ابن عبد اهللا المديني، وسفيان: علي  .وهو ابن سعيد: عيف لضعف مجالد ضحسن لغيره، وهذا إسناد
 .شراحيل هو عامر بن

 كالهما عن سفيان، من طريق محمد بن أبي خلف،) ١٥٩" (صفة الجنة"عن ابن أبي عمر، وأبو نعيم في ) ٣٣٢٧(وأخرجه الترمذي 
ابن  وهو -وموسى. من طريق ابن أبي نجيح، عن الزبير بن موسى، عن أبيه، عن جابر، بنحوه) ١٥٢(وأخرجه أبو نعيم   .بهذا اإلسناد

ًموقوفا، مختصرا . من طريق محمد بن أبي السري، عن سفيان، بهذا اإلسناد) ١٥٣(وأخرجه أبو نعيم  . والد الزبير ال يعرف-ميناء ً
 ) .١١٠٠٢(ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم  .بدون قصة

 

ْإنها في البياض والنعومة درمكة، وفي الطيب مسك: المراد: هو الدقيق الخالص، قيل: قال السندي" درمكة: "قوله ِ. 
 .هي العجين: والخبزة

 



يبدو أن قصة الحوار مع أحبار اليهود أكثر منطقية وصحة من قصـة الحـوار مـع الطفـل األسـطوري ابـن الصـياد، لمراجعـة أصـل أسـطورة 
المسيحية متـأخرة صياد، انظر بحثي عن األبوكريفا المسيحية والهرطقات كمصدر ألساطير اإلسالم، حيث اعتقدت تلك األسفار ابن ال

 إلخ.....أن الدجال قد يظهر بشكل طفل له شعرات شهباء أو رجل عجوزالتلفيق والوضع 
 

اوية البيضاء كالثلج في رؤيا القديس يوحنا األبوكريفيـة، وهـي ووردت مسألة عقيدة األرض البيضاء منزوعة الجبال والتالل واآلثام المتس
 ٧: ٥١غير التي في إنجيل المسيحيين القانوني، وهي مبنية على تفسير أسطوري هاجادي النمط للمزمور

 
 :وقد كانت هنالك في عهد محمد كما يبدو ترجمات للكتاب المقدس واألسفار األبوكريفية، فنقرأ في مسند أحمد بن حنبل

 

َ حدثـنا سريج بن النـُّعمان، قال- ١٥١٥٦ َ ِ َ ُْ ُ ْ= َْ ُ َََ ِحدثـنا هشيم، َأخبـرنا مجالـد، عـن الشـعبي، عـن جـابر بـن عبـد اهللا، َأن عمـر بـن اْلخطـاب، : َّ َّ َ َ ْ َْ ََ ٌُ َ َ َ ََّ ِِ ِ ْ ْ ِْ ِِ َِ=ْ ُ َِّ َُّ ٌ َِ َ= َْ َ َ َّ
=َْأتى النَّبي صلى اهللا عليه وسلم بكتاب َأصابه من  َ َِ ُ ََ ُ ٍَ ِ ِِ َِ َّ ََّ َْ َ َّ َبـعض َأهل اْلكتب، فـقرَأه على النَّبي صـلى اهللا عليـه وسـلم فـغضـب وقـالَ َ َ ََ ِ َ َ َ َُ ََّ ََّ َِ ْ َْ ََ ُّ َ=ُُ َ ِ َ ِ ُ ِ ْ ََأمتـهوكـون : " ِ ُ ِّ َ َُ

َفيهـا ـيـا اـبـن اْلخطــاب، واـلـذي نـفســي بـيـده لـقـد جـئـتكم بـهـا بـيضـاء نقـيـة، ال تســألوهم عــن شــيء فـ ُ ٍْ ْ َ َْ َ ََ ْ ْ َُ ُُ ََ ْ َ ََ ً َّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ= َ َِ ِ َّْ ِ َ ِ َ ِ َّ ٍيخـبـروكم بحــق فـتكــذبوا ـبـه، َأو بباطــل ْ ِ َ=ْ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ِّ َ=َُ ٍّ ْ ُ ُ ْ
َِفـتصدقوا به، والذي نـفسي بيده لو َأن موسى كان حيا، ما وسعه إال َأن يـتبعني  َ َِ ِ َّ= ََِّ َ= َ َ=ُ= ْْ َِّ ُ ُِ ِ= ِ ِ= َِ َ َُ َ َّ َ ِ ْ ََ ِّ َ" 

 

:  عن البخاري أنه قال٤/٣٠" اإلصابة "ونقل ابن حجر في ترجمة عبد اهللا بن ثابت من. وهو ابن سعيد: إسناده ضعيف لضعف مجالد
" التـاريخ الكبيـر"لـم يـرد فـي المطبـوع مـن " وال يصـح: "وقولـه: قلنـا. ُإن عمـر أتـى بكتـاب، وال يصـح: قال مجالد عن الشعبي عن جـابر

، ) ٥٠" (السـنة"، وابـن أبـي عاصـم فـي ٩/٤٧، وابـن أبـي شـيبة ٢٩-٣/٢٨" غريـب الحـديث"أخرجه أبو عبيد فـي  .٥/٣٩للبخاري 
، وابـن عبـد البـر ـفـي ) ١٢٦" (شــرح السـنة"، والبغـوي فـي ) ١٧٧" (شـعب اإليمـان"، والبيهقـي ـفـي )  كشـف األسـتار-١٢٤(والبـزار 

ي مصـنف ابـن أبـ"فـي المطبـوع مـن " هشـيم "وتحـرف .  مـن طـرق عـن هشـيم بـن بشـير، بهـذا اإلسـناد٢/٤٢" جامع بيان العلم وفضله"
 .من طريق ابن نمير، عن مجالد، به) ٤٣٥(وأخرجه بنحوه الدارمي   .هشام: إلى" شرح السنة"و" شيبة

 ) .١٤٦٣١(وسلف من طريق حماد بن زيد، عن مجالد برقم 
 

) ١٧٨" (الشعب"، ومن طريقه البيهقي في ٣/٢٩" غريب الحديث"، وأبو عبيد في ) ٨٩" (فضائل القرآن"وأخرج ابن الضريس في 
أن يا رسول اهللا، إن أهل الكتاب يحدثوننا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هممنا : لأن عمر بن الخطاب قا: عن الحسن البصري

َّأمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية،  يا ابن الخطاب: "نكتبها، فقال
 .له ثقات إال أنه من مراسيل الحسن البصري، ورجا"ًولكني أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الحديث اختصارا

َجاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: في الباب عن أبي الدرداء، قالو َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ مجمع "أورده الهيثمي في . فذكره... َ
َدي ولم َأر من ترجمه، وبقية رجاله موثقونوفيه أبو عامر القاسم بن محمد األس" الكبير"رواه الطبراني في :  وقال١/١٧٤" الزوائد َ. 

 
ومن المحتمـل أن عمـر الحـظ شـيئا مـا يسـتحق المقارنـة لتناقضـه أو ضـعفه فـي االقتبـاس كمـا فـي مواضـيع كتابنـا هـذا، بالتأكيـد لـم يكـن 

ر، عمر هنا فكـر قلـيال محمد يريد ضجة ولفت نظر لنقله من كتب الربيين في نقاش علني عام مفتوح على الناس، لذا رفض مناقشة عم
يبيـة ألنـه وجـد فشـل د، وال نرى مثيال ليوم شك فيه عمر في الـدين سـوى يـوم صـلح الح، وهي حالة نادرة فهذا ليس من طبعهفي الدين

ُلقد صدق الله رسوله ال { ثم برر ذلك بأن اهللا لم يحدد سنة الدخولبشارة محمد بدخول مكة للعمرة حسب زعمه في رؤيا َُ َُ َ َّ َ َ َ ْ ِّرؤيا باْلحق َ َ ِ َ ْ ُّ
=ًلتدخلن اْلمسجد اْلحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ال تخافون فـعلم ما لم تـعلموا فجعل من دون ذلك فـتحا قريبا ً َ َ َ َ َ=َِ َِ ِّْ= َ َ َُ َ َ= ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ُ َ ُ= ْ َ=ْ ُ ََ ُْ َ َ ُ ََ ََ ُ َ َُ ََ َ َ َ َْ َِِّّ ِ ُِ ََّ ِ َ ْ {

 أشخاص مثل  عكسبعا مخلصا بإيمان أعمى مثله كأبي بكر، ال شأن له بفكر، على، ومن يقرأ عن شخصيته يعلم انه كان تا٢٧: الفتح
عبد اهللا بن العباس الذي نرجح أنه كان عنده علم وفكرة قوية بأصول دين اإلسالم وكيـف تـم بنـاؤه واقتبـاس معظمـه مـن الكتـب الربينيـة 

 .بالذات
 

اقتبـاس محمـد وبعـد وفاتـه أصـحابه وتـابعي الصـحابة مـن تـراث الهاجـادة على أية حال فقد ذكرنا مقارنات وافيـة ونمـاذج واضـحة لكثـرة 
 .نتمنى لكم قراءة مفيدة وشيقة. بالذات

 

A
Text Box
واردة في التكوين ربا 23: 6 الأقدم منه بكثير أيضًا كما وجدت، وهي مبنية على تفسير هاجادي النمط خرافي للمزمور 51: 7
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    الھاجادة وتاریخھا الھاجادة وتاریخھا الھاجادة وتاریخھاتعریفتعریفتعریفمقدمة مختصرة في مقدمة مختصرة في مقدمة مختصرة في 
  

  : في الموسوعة الیھودیة، نترجم جزًء من الموضوعMidrash Haggadahادة تحت عنوان مدراشیم الھاج
  

  معنى الھاجادة
  

ي       ذكورة ف ر م دة غی اطیر جدی افة أس ھ بإض ع علی دس، أو التوس نص المق ل ال یر وتآوی ضمن تفاس ادة تت یم الھاج مدراش
ّي أو     لوب وعظ دس، بأس اب الق شرعیة للكت صوص ال ّي(الن ا  ). أخالق ون األس ًا تك صلة   وأحیان ة ال ة وثیق طیر الھاجادی

  .، كقصة أخنوخ وحیاة آدم وحواء وموت موسى)األبوكریفیة(والتشابھ أو حتى التطابق مع الكتب غیر الشرعیة 
  

ة والتوسع         : الكلمة ھاجادة، وباآلرامیة أجادة، تعني في األصل       ي المبالغ دًا تعن ر تحدی ى أكث دیث، وبمعن ار، أو التح اإلخب
ي                بالتفسیر إلحدى فقرات   سیرات المغلوطة الت ك التف ى تل ة عل دة قائم دات وتصورات جدی شاء معتق  الكتاب المقدس، وإن

  .تحمِّل النصَّ غالبًا ما ال یحتملھ
  

ادة    ة ھاج لَّ الكلم ة، ولع ربِّیین القیم ات ال ي كتاب رًا ف ادة كثی ة ھاج ادوت(وردت الكلم ا ھاج دِء  ) وجمعھ ي الب ا ف ان لھ ك
ت مبك  ي وق ن ف ام، لك تعمال ع ة  اس ر ھاالكی یر الغی ى التفاس ة عل صورة الدالل ارت مح شریعات (ر ص ة  أي الت الھاالك

  ) في الموسوعة الیھودیةMidrash Halakahانظر مادة المدارشیم الھاالكیة ) (المترجم_الربِّینیة
  

سیر الھاجاديّ         ى التف یس عل ة ل ًا، دال ساعًا وعموم د جاءت الكلمة إذن في البدء لتعني معنى أكثر ات اب    إلح رات الكت ى فق
ة                     ل الھاالك ى حق ا ال ینتمي إل ة ھي كل م ادة التفاسیر الھاجادی ًا، والخالصة أن م ة عموم المقدس، بل التفاسیر الھاجادی

  )الدراسات الفقھیة في شریعتي التوراة والتلمود(
  

شوئھ                ن عصر ن دس، تطورت م اب الق سیر نصوص الكت ى تف االت   إن المدراشیم الھاجادیة المقتصرة أصًال عل ى مق ا إل
  .متممة

  

ل           _ إن جاز التشبیھ_تھدف الھاجادة   ي، وجع واعظ أو الربِّ ل ال ن ِقَب یھم م ع المخطوب ف ى وعي جم إلى إنزال السماء إل
ذه الوظی              دو بھ ًا، وھي تب واسٍ    أرواح الجمع ترتقي إلى السماوات سموًا روحی ھ، وكم ًا هللا وأنبیائ ة تعظیم ي   ف  إلسرائیل ف

  .الشتات
  

ي إذن الم یخ     وھ ّي، وترس زاء اإللھ صدد الج شات ب ة، والمناق م األخالقی ة، والحك ائق دینی رة كحق ة المعتب دات الدینی عتق
ودّي،           الشرائع المشكلة لجوھر القومیة الیھودیة، ووصف ماضي األمة ومستقبلھا العظیم، وأحداث وأساطیر التاریخ الیھ

شتات  والثناء على األرض المقدسة، وقصص البطوالت الدینیة، واأل       ي ال ن خالل       -فكار المواسیة ف ن كل الضروب م م
  .ھذه المواد أو المحاضرات

  
  ھدف الھاجادة

  

  :الكلمات االفتتاحیة المقتبسة ھنا ھي جملة شھیرة امتدح بھا العلماء الھاجادیون األقدمون الھاجادة
  
ا        ( ك بدراسة الھاج ى الوجود، فعلی الم إل ًا     إن كنَت ترید معرفتھ الذي بكلمتھ جاء الع دوس، مبارك ا ستعرف الق دة، ألن بھ

 Sifre to Deut.11: 22.) لیكن، وستتبع سبلھ
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ل    _ الیھودیة) األخالقیة(كونھا تفسیرًا منطلقًا من المنطلقات الفكریة الدینیة و  _وبالفعل فإن الھاجادة   ى عق أثیر عل تقوم بالت
  ).أخالقیة(اإلنسان وتقنعھ بالعیش عیشًة دینیة و

  

ات         بالنظر إلى ظروف   ي حلق وت ف ل احت دس، ب اب المق سیط للكت سیر الب عصر الھاجادة، فإنھا لم تحصر نفسھا على التف
  .النقاشات دائمة االنعقاد على أسمى األفكار والمعتقدات في الفلسفة الدینیة الیھودیة، واألساطیر، والتصوف، واألخالق

  

ي و            سیر دین دس بتف اب المق ي الكت ذكور ف اریخ الم ل الت دوات        وھي تفسر ك زمن الماضي ق ث یصیر أبطال ال ومي بحی ق
ة                  ة الیھودی د صارت الھاجادة ألم سیحانّي، لق داًَ بضوء األمل الم ة إسرائیل مجی اریخ ام ستقبل ت ا یصیر م ذاة، بینم محت

  .إلھامًا مستمرًا عن حب اهللا وعدلھ
  

  . مغالى فیھال یمكن اعتباره لھذا فإن الحدیث عن أھمیة فرع دراسة الھاجادة من علم دراسة الدیانة الیھودیة
  

  

  تطور الھاجادة
  

ي ھي            بعض، الت ن بعضھا ال دًا ع ة ج ة المختلف ال   _لقد احتفظ التراث الیھودّي بوفرة من المدراشیم الھاجادی ككل األعم
ة ة التراثی ت   _ األدبی ل وق فھي قب راث ش دأت كت ادوت ب ل الھاج ات ك ات، وإن محتوی ة وتنقیح ات متنوع صلة تجمیع مح

  .تسجیلھ كتابًةطویل من 
  

ھ                دس ذات اب المق ي الكت ورة ف سیریة مك ار المدراشیم التف دو    (إن أقدم آث ّي ع دراش النب دراش سفر   ٢٢: ١٣أخ٢كم  ،وم
  ) ٢٧: ٣٤أخ٢الملوك 

  

وام     Soferimبینما خالل عصر السوفِریم   دینّي للع وعظ ال س لل  حصل تطور الھاجادة على دفعتھ القویة، وُوِضعت األس
  .تفاسیر الھاجادیة للكتاب المقدسالمشتمل على ال

  

ي  _ أحیانًا مخلوطة بعناصر أجنبیة وافدة خاصة الزرادشتیة الفارسیة والیونانیة والرومانیة  _إن ھاجادوت أكثر وجدت      ف
وديّ كتب األبوكریفا، واألعمال زائفة النسبة، وأعمال المؤرخ الیونانّي وس یوسیفوس   ڤ فال الیھ ، Flavius Josephusی

  . الھلِّینّي الفیلسوف الیھودّي، والمتبقي من األدب الیھودّيPhiloلو وأعمال فی
  

ین            ة، ب ارة التلمودی شنة والجم ي عصر الم ا ف ة تطورھ ًا، حین   ٥٠٠ و١٠٠إال ان التفاسیر الھاجادیة وصلت لقم  میالدی
  .المختلفة) أصولھا(تمت كل األعمال الھاجادیة بفروعھا 

  

الم          إن ھاجادوت المعلمین األمورایم ھ      ایم، وحسب الع المعلمین التان ك الخاصة ب ارق   Bacherي استمرار لتل ًا ال ف  فحق
  .بین االثنتین

  

  .لقد كانت اإلضافات الالحقة في القرون التالیات على المشنة أكثر أھمیة للھاالكة بكثیٍر مما للھاجادة
  

  : للتفاسیر الھاجادیة وشعبیتھا العامة وقَتئٍذ تدل على االنتشار العظیم في ذلك الوقتYer.Hor.3: 48bإن روایة وردت في 
  

اء           ( سماع إلق ان ل ذا ك عندما رأى أغد حنانیا بن حاما أھل صفوریة یندفعون أفواجًا إلى مدرسة الربِّي بنایاه، وسمع أن ھ
اتي، لق       : "الربِّي یوحنان محاضرًة ھناك، ھتف   دحي خالل حی ي أن أرى  ثمرة ك ھ  مباركًا لیكن الربُّ ألنھ سمح ل د علمت

  ." )كل الھاجادة، ما عدا التي على األمثال والجامعة
  

رأ كل سفر    Hiyyaفي فقرٍة أخرى یروي الربِّي حیَّا     أن الكاھن الملك یھوذا األول خالل نقاٍش مع إسرائیل بن یوسي، ق
  )(.Yer. Kil. ix. 32b; Gen. R. xxxiii. المزامیر من وجھة النظر الھاجادیة
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ث   رن الثال الل الق ر          خ وارھم ظھ ن بج ادة، لك ي الھاج ضا ممثل م أی ة ھ اتذة الھاالك ان أس ع ك رن الراب ة الق د بدای  وعن
  .بین بمحاضراتھم مستمعین أكثر من الھاالكیینذجا. الھاجادیون المتخصصون، الذین من ثم صاروا أكثر بروزًا فأكثر

  

وام، و   ى الع اة عل رات الملق ي المحاض ان ف ادة ك ى للھاج اج األعل یة  إن اإلنت ون المدراش ل الفن ى ك ك عل سحب كل ذا ین ھ
  إلخ....القوانین واألمثال والحكایات الرمزیة واالستعارات والقصص : البالغیة األخر

  

ون ال                 ا الھاجادیون المجھول رن الخامس، وتتبعھ ة الق ع وبدای رن الراب ي الق ا  ذلقد ازدھرت الھاجادة الشفھیة ف ین حفظوھ
  .كتابة ونقحوا موادھا الضخمة

  

  .د انقطع اإلبداع الھاجادي بنھایة الحقبة التلمودیةلق
  

ل        geonicإن العصر قبل األمورائي والعصر الجیحوني        م تحوی د ت ذا العھ  ھما عھد جامعي ومنقحي الھاجادة، خالل ھ
  .رًاالھاجادة الشفویة إلى مدراشیم ھاجادیة مكتوبة، منتقلة فیھا غیر متغیرة عن الصیغة  الشفویة ال قلیًال وال كثی

  
  

  تقسیمات الھاجادة
  

ات،          ام العقوب م أو أحك ایا أو الحك ة أ والوص یم األخالقی ن الق ة ع ستنبطات ھاجادی ة م اٍل خاص ي أعم ت ف ًا ُجِمع أحیان
وأحیانًا جرى االستنباط من الروح . مستنبطة من أسفار الكتاب المقدس من الزاویة األخالقیة الدینیة أو الزاویة التاریخیة    

ا  ة للكت ل     العام ادة، مث ن الھاج ة م ًا خاص ذلك فروع شكًال ب دس، م ادة   : ب المق ة، والھاج ة أو الوعظی ادة األخالقی الھاج
  إلخ ) .... التصوف(التاریخیة، والكابالة 

  

ة، أو      في أحیاٍن أخرى كانت ترد في سیاق بعض النقاشات الھاالكیة تفسیر عدد بأسلوب ھاجادي، أو ذكر شریعة ھاجادی
 .قصص من كل األنواع

  

  .ھذا حدث كثیرًا، لذا نرى أنھ عندما دونت تلك النقاشات احتوت على مواٍد ھاجادیة
  .ولذا نرى احتواء المشنة، والتوسیفتا، والتلمودین الفلسطینّي والبابلّي على كثیٍر جدًا من المادة الھاجادیة

  

  .تفسیریة، المتصفة بكونھا تفسیریة تمامًاأو لنقل ختامًا أن إجمالي المادة الھاجادیة قد جمعت وحررت في المدراشیم ال
ة                دس، أو المدراشیم األخر الوعظی اب المق د أسفار الكت ى أح ًا عل ة (والتي شكلت سواء تفسیرًا متصًال ھاجادی ) األخالقی

  .أو سبات السبت أو دروس األعیاد أو مراجعات على مواد مماثلة) القیم األخالقیة(،المتألفة من محاضرات عن 
  

  .ر في الترجومات كذلك بعض المواد الھاجادیةولقد ظھ
  

  أساتذة وتالمیذ الھاجادة
  

  .ال ُیعَرف من قام بعملھا في الشكل المنقح األخیر_ عامة_إن المؤلفات الھاجادیة
  

شكٍل       ِدَح ب ضھم امُت َربِّیین، بع رز ال ن أب ھ م شكل مواظب علی نقح ب ا ت الل عصور ازدھارھ ت خ ة كان التفاسیر الھاجادی
  ) .أو األجادة(ونھ درس في الھاجادة خاص بك

  

  )رابانان دي أجاداتا(وقد أصبح ھذا فرعًا من علوم التقالید الیھودیة، لھ معلمون ھم معلمو الھاجادة 
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ى              ت تلق ي كان دروس الت ة للعظات وال لقد كانت مادة الدراسة في المدارس، وزودت بإمداٍد ال ینضب من المواد الھاجادی
  .، وكانت تتلو الدروس الكتابیة وتشكل جزًء من صالة العامة، و تفصل عنھا، حسَب الحاجةفي السبوت واألعیاد

  
ات المواساة أو                ن كلم ًا ع ة بحث تم االلتجاء للخطب والتفاسیر الھاجادی ان ی ة، ك كذلك عند حدوث أحداث سعیدة أو حزین

  .المباركة، وكذلك استخدمت الھاجادة لبدء أو ختم الدروس والخطب الدینیة
  

ب الھا               ي سیاق متصل، وكت ة ف جادة، موجودة   لقد كانت مراجع تنظیم وجمع الھاجادة، لوصل المواد والوصایا الھاجادی
ب الھاجادة         حتى منذ العصور المب د كت ًا ألح ان مؤلف ازي ك ن ب ) mesadder Agadta(كرة، ھكذا فان الَربِّي شمعون ب

  .قبل عصر الَربِّي یشوع بن الوي
  

ن           _ شوع بن الوي  ی_لقد كان األخیر   ي النصف األول م ذلك، ف ًا شھیرًا ك سطینیًا شھیرًا وھاجادی ًا فل كذلك معلمًا أمورائی
   كإشارٍة إلى الھاجادوت٥: ٢٨في المزمور) أعمال الربِّ(القرن الثالث المیالدّي، كتب یفسر جملة 

 (Midr. Teh. ad loc.)   
  

 بن أبَّا یستھجنان بتزمٍت تسجیل الھاجادوت كتابًة واستخدام الھاجادوت   لقد كان یشوع بن الوي وكذلك تلمیذه الَربِّي حیَّا     
ى             ذلك إل شیر ك ل ی االكوت، ب ى الھ ط إل شیر فق شفویة ال ی شریعة ال الم ال ة ك ریم كتاب ر أن تح ان ُیعتَب ة، إذ ك المكتوب

  .الھاجادوت
  

دارس،     عن آراٍء وتفاسیر شخصیة خاخاصة كانت كثیرًا ما تكون تعابیرًَ ألن األخیرة    م الم صة، والتي لم تكن تحت تحك
  .فكان من المرجح أن تؤدي إلى سوء االستعمال

  
  .إن صراحة ھذا االستھجان ال تقبل إساءة الفھم، فلم یكن المقصود بھا تساؤًال أو نقاشًا عن حكم كتابة أي ھاجادة

  
ادّي    ٍل ھاج ي عم ر ف ھ نظ ن الوي أن شوع ب ي ی ال الَربِّ ا(ق فر دي أجادت ن sifra di-Agadta) س د م شھد بالعدی  ،واست

  )Yer. Shab. xvi. 15c; Soferim xvi(. التفاسیر منھ
  

  .إلى كتاب الھاجادة الخاص بالمدرسة) ب٧سنھدرین (یشیر الَربِّي یعقوب بن أحا، المعاصر للكاھن الملك یھوذا األول 
  

اَب ھاجادة        وقیل عن الَربِّي یوحنان والَربِّي شمعون بن القیش المعاصرین للَربِّ       رآن كت ا یق ا كان ن الوي، أنھم شوع ب ي ی
  .في یوم السبت

  
ور                    أولوا المزم د ت زمن، وق ع مرور ال ا حاجة ملحة م   ١٢٦ (١٢٦: ١١٩لقد اعتبروا أن مثل ھذه التجمیعات تصیر لھ

د نقضوا شریعتك        إ رب ق سماح          ) نھ وقت عمل لل ن ال ة الھاجادة، ع ع كتاب اء من ھ سیكون األفضل إلغ وا أن  بضیاع  وأعلن
  (Giṭ. 60a; Tem. 14b). إسرائیلالشریعة الشفویة من 

  
  :یوجد قول مأثور للَربِّي یوحنان الذي كان یحمل معھ دومًا ھاجادة، ھو

  (Yer. Ber. v. 9a).) لقد ُقِطَع عھٌد، من یتعلم الھاجادة من كتاٍب ال ینساھا بسھولة(
  

  .اش التلمودتوجد كذلك إشارٌت متفرقة إلى أعماٍل ھاجادیة في مدر



 ١٧

ن     ضخم م م ال ذا الك ل ھ صور أن ك صعب ت ن ال ھ م صص، ألن اطیر وق ات ألس ذلك تجمیع دیمًا ك اك ق ت ھن ا كان ولربم
  .األعمال الھاجادیة قد انتقل شفویًا فقط

  
ة          ن طبیع م ع ب  ھذه اإلشارات المتفرقة في مدراش التلمود ترینا أن بدایات كتابة الھاجادة مبكرة جدًا، والقلیل جدًا ُیعَل  كت

  .الھاجادة القدیمة، ومن المستحیل تحدید اآلثار التي تركوھا في أدب المدراشیم القدیمة
  

وي                    ت تحت ي كان دم الت سیریة األق ا المدراشیم التف دمج بھ د ان ب ق ال ری ا، ب إن المدراشیم الكثیرة المبكرة التي وصلت إلین
  .فاسیر الھاجادیة المبكرة، وأسلوب خطب العصور القدیمةعلى أقدم ھاجادة، وال شكَّ أن تلك المدراشیم ترینا طبیعة الت

  
ة                     یالدّي، مكتوب اني الم القرن الث دم ب ا األق ؤرخ أجزاؤھ ة، ت ى ھاجادة مخلوطة بالھاالك إن المدراشیم التانائیة احتوت عل

  .بشكٍل مؤكٍد قبل عصر المعلمین التانائیم
  

ود     أما المدراشیم الھاجادیة بشكٍل صاٍف فقد كتبت في عصر أ    ال التلم د اكتم أخرًا، بع ر ت الم    . كث ول الع ا یق  Bacherوكم
  .یمكن للمرء التحدث عن إكمال المدراشیم الھاجادیة كما یتحدث عن إكمال التلمود

  
یالديّ   امس الم رن الخ ة الق ي بدای ود، ف صر التلم ة ع ادّي بنھای داع الھاج ع اإلب د انقط ي . لق یفت ف ي أض افات الت واإلض

  .كٍل من التلمود واألعمال الھاجادیة التي ألفت بعد ذلك تظل ھامشیة وغیر أساسیةالعصور التالیة على 
  

ال األصلّي   : مالحظة من المترجم مرشد إلى اإللحاد   لالطالع على المزید من المعلومات التفصیلیة یمكن العودة إلى المق
ود   (في كتاب ) األجادة(في الموسوعة الیھودیة مع روابطھ الفرعیة، وكذلك مادة  ى التلم دخل إل ـ  ) م  Adin Steinaltzل

  .مصر_القاھرة_نشر مكتبة مدبولي_
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 معنى كلمة أبوكريفايف 
 

 :تقول دائرة المعارف الكتابیة لولیم وھبة
 

ات ( على مجموعة من الكتابات الدینیة التي اشتملت علیھا الترجمتان السبعینیة والفولجاتا " أبو كریفا" یطلق اسم  مع اختالف
ى . زیادة على ما في األسفار القانونیة عند الیھود وعند البروتستنت ) ال تذكر  األصلي أو الصحیح ولكن لیس ھذا ھو المعن

  . وإن كان ھذا ھو مفھومھا الجاري اآلن - كما سنرى فیما بعد -للكلمة . 
   

م  دیم " ویطلق النقاد في العصر الحاضر على مجموعة ھذه الكتابات اس د الق ـا العھ و كریفـــــــ ب " أب ذه الكت ض ھ ، ألن بع
ن  كما أ- لغة العھد القدیم -على األقل كتب باللغة العبریة  د ، ولك د الجدی ا للعھ دیم منھ د الق ى العھ اء إل ر انتم ا أكث نھا جمیعھ

  .ًتوجد أیضا أسفار أبو كریفا للعھد الجدید من أناجیل ورسائل إلخ 
   

ة " ًكثیرا ما تطلق اآلن على ما یسمى " ابو كریفا " كما أن كلمة ات المزیف اب ال " بالكتاب ى كت ا تنسب إل ذا ألنھ َّوسمیت ھك
خ .......  مثل أخنوخ ، إبراھیم ، موسى ( كونوا قد كتبوھا حقیقــــــــــــــة یمكن أن ی ا ) إل ذه الشخصیات المنسوبة إلیھ ، فھ

ة وأصالة  یھم ھو إلضفاء أھمی بتھا إل ن نس دف م ي أن الھ اریخ إسرائیل ، وال شك ف ھذه الكتب من أشھر الشخصیات في ت
  .علیھا 

   
ة " أبو كریفا "  كلمة عندما أطلقت: األسم أبو كریفا  رة معین ى دائ ا قاصرة عل ى أنھ على الكتابات الدینیة ، كانت تحمل معن

  .ضیقة ، الیمكن لمن ھم خارج ھذه الدائرة أن یفھموھا 
  " . عویص - مبھم - غامض -خفي " فالكلمة بمعنى 

   
اني النوع األول یشمل عق: كان ھناك نوعان من المعرفة عند الیونانیین القدماء  وع الث ا الن اس ، أم ل الن ًائد وطقوسا عامة لك

َّفكان یشمل عقائد وطقوسا غامضة عویصة ال یفھمھا إال فئة متمیزة خاصة ، ولذلك بقیت  ت . عن العامھ " مخفیة " ً ثم أطلق
ي ال" أبو كریفا " كلمة  ذلك ف دیم ، وك د الق ي العھ ة ف ر القانونی ات غی ض الكتاب ى بع د ، في العصور المسیحیة عل د الجدی عھ

ائي لملكوت هللا " رؤى " وبخاصة الكتابات التي تشتمل على  ا أمور تسمو …تتعلق بالمستقبل واالنتصار النھ خ ، إذ أنھ  إل
  ." المطلعین " عن فكر البشر وحكمة 

   
زة ، فا ل والمسیحیة لیس فیھا شیئ من ھذا القبیل ، فال یوجد فیھا شيء للعامة وشيء آخر  للخاصة المتمی ھ -إلنجی ذ أیام  من

ع  -األولى  ى مسامع الجمی ّ یكرز بھ للفقراء والجھالء واألغنیاء والحكماء ، كما أن الكتب المقدسة كانت تقرأ في الكنائس عل
" أبو كریفا " ھما أول من أطلق لفظ )  م ٣٨٦توفي حوالي ( وكیرلس األورشلیمي )  م ٤٢٠توفي حوالي ( وكان جیروم . 

  .الترجمة السبعینیة زیادة عما في األسفار العبریة القانونیة على ما جاء في 
   

وا   ة ، قبل اع  الفلسفة الیونانی ن أتب ویمكن أن نفھم كیف بدأت مثل ھذه الكتابات في الكنیسة الشرقیة ، متى علمنا أن كثیرین م
ة  ن خالل الفلسفة القدیم ھ م اني . اإلیمان المسیحي ، وكان من الطبیعي أن ینظروا إلی ض المع نھم بع رون م د رأى الكثی وق

زة  ة متمی ین . ًالصوفیة في األسفار القانونیــــة ، فضمنوا ھذه المعاني كتبا خاصة موجھة لفئ أ ب وال نش ذا المن س ھ ى نف وعل
  ناموس  شفھي یتضمن  تعالیم معلمي  الیھود ، التي وضعوھا في مرتبة أعلى من سائر- بجانب الناموس المكتوب -الیھود 
م . الكتب  ة لھ ا ملزم اتھم الخاصة واعتبارھ ى مؤلف ة إل ف المختلف اع الطوائ ض أتب ًوقد یجد اإلنسان شبیھا لذلك في نظرة بع

  .أكثر من الكتاب المقدس نفسھ 
   

ا السریة للخاصة  ذاھب الغنوسیة وتعالیمھ ب ، الم أثر ھؤالء  . وقد ساعد على حركة تألیف مثل ھذه الكت د ت الغنوسیون وق
ا  دس اإلسكندري . بالصوفیة البابلیة والفارسیة وكتاباتھ ذكر أكلیمن وفي ( وی ة )  م ٢٢٠ت ب السریة للدیان ض الكت أسماء بع
ة " أبو كریفا" الزرادشتیة ، ولعلھ أول من أطلق لفظ  ات الزرادشتیة ، فالمسیحیة الشرقیة وبخاصة الیونانی ذه الكتاب ى ھ عل

دت نزعت إلى إعطاء الفلسفة ي ظنھم أن الفلسفة مھ دیم ، فف  المكانة التي یعطیھا العھد الجدید والمسیحیة الغربیة للعـــھد الق
  .لدیانة المسیح أكثر مما مھد العھد القدیم 

   



ًتعني كتبا أقل قیمة وأضعف سلطانا من أسفار العھدین القدیم والجدید " أبو كریفا " ثم أصبحت كلمة  وقد حدث ھذا لسببین . ً
د الرسل ) ١: ( د عھ ن عاشوا بع ب مم د أوحي لكات ا إال إذا ) ٢. (أنھ ال یمكن أن یكون ق اب قانونی ر أي كت ن أن یعتب ًالیمك

ا . كانت قد قبلتھ كل الكنائس  ا " وبذلك اعتبرت الكتابات التي ظھرت في نھایة القرن الثاني وأطلق علیھ و كریف  للحط -" أب
ائس ً أنھا نبعت أساسا من -من قدرھا  دى مجموع الكن القبول ل ط ب م تحظ ق ول . المذاھب الھرطوقیة مثل الغنوسیین ، ول فیق

ھ " أبو كریفا" ، إنھ یجب أن نفرق بین الكتب المسماة )   م ٢٥٣توفي  ( أوریجانوس  ة ألن ، فالبعض منھا یجب رفضھ كلی
اني رن الث ة الق ن نھای ھ م د أن ة یحوي تعالیم تناقض تعلیم الكتاب ، وھكذا نج ا"  ، أصبحت كلم و كریف اھو " أب ى م ق عل تطل

  .زائف وتافـــھ ، ویخاصة الكتابات التي تنسب ألناس  لم یكتبوھا 
   

ر )  م ٢٠٢توفي ( ویعارض إیریناوس  ان یعتب ار  ، وك ات السریة أي اعتب ( أكلیمندس اإلسكندري فیرفض أن یكون للكتاب
كانت )   م ٢٣٠توفي ( كما أن ترتلیان . على طرفي نقیض " أبو كریفا "  و "قانونیة " أن كلمتي ) وكذلك جیروم فیما بعد 

  .لھ نفس النظرة ، فكلمة أبو كریفا كانت تعني عنده األسفار  غیر القانونیة 
   

ام  ة أقس ى ثالث ب إل ذه الكت مون ھ انوا یقس ى ك رون األول ي الق ة ) ١: (وف ي الكنیس ا ف ن قراءتھ ب یمك ن ) ٢. (كت ب یمك كت
ا ) ٣. (ھا على انفراد ولكن لیس في االجتماعات قراءت رأ إطالق ب یجب أال تق ق أثناسیوس .  ًكت د أطل وفي ( وق )  م ٣٧٣ت

  ." مزیفة " كلمة أبو كریفا على ھذا القسم الثالث وجعلھا مرادفة لكلمة 
   

  :والخالصة ھي 
  ." خفي أو غامض أو عسر الفھم " على معنى في الكتابات  الكالسیكیة ، الھیلینیة ، كانت كلمة أبو كریفا تدل  -١
  .في بدایة عصر اآلباء ، كانت كلمة أبو كریفا مرادفة لكلمة كتابات للخاصة أي لفئة معینة متمیزة  -٢
ى ) جیروم ومن بعده ( وفي الالتینیة ) مثل إیریناوس وغیره ( في العصور التالیة لذلك ، كانت تستخدم في الیونانیة -٣ بمعن
  .أي أنھا دون األسفار القانونیة "  قانوني غیر" 
ا ال - عند الكنائس البروتستنتیة -تطلق كلمة أبو كریفا -٤ ا ، ولكنھ ات السبعینیة والفولجات ي الترجم ب الموجودة ف  على الكت

  .توجد في الكتاب المقدس العبري 
  . أو الكتابة غیر القانونیـــة  في العبریة بمعنى الكتابة للخاصة" أبو كریفا" ال یوجد مرادف لكلمة -٥
   
 

دوائر المسیحیة  ي ال دأ ف ذا ب ات - وبخاصة الغنوسیة -كما ظھرت الكتابات األبوكریفیة في الیھودیة ، ھك ذه الكتاب  ظھور ھ
لھ  ن رس ام وم ن المسیح المق د سري م وھي . التي زعموا أنھا تحتوي على حقائق المسیحیة األعمق ، وأنھم تسلموھا كتقلی

ین  ات السریة بع ذه الكتاب ى ھ د أن ینظر إل ان الب ة ، ك وم الكنیسة الجامع دأ ظھور مفھ دما ب ة وعن جمیعھا مزیفة وھرطوقی
ات  ى نشر الھرطق ت عامال عل ًالریبة ، فمنعت منعا باتا ، لیس فقط ألنھا  شجعت  روح االنقسام في الكنیسة لكن ألنھا كان ً ً .

ة  ا" وھكذا أصبحت كلم و كریف ا " ي تعن" أب ا وھرطوقی ًزائف ا سبق " ً ان كم اوس وترتلی ى إیرین ذا المعن د استخدمھا بھ ، وق
  .القول 

   
ن  ا یمك بعض منھ ان ال ادة ، وإن ك ورغم أنھا لم توسم جمیعھا بالھرطقة ، فقط اعتبرت غیر الئقة للقراءة في اجتماعات العب

راد  ة . قراءتھ على انف ى كلم روم اتسع معن أثیر جی و كر" وبت ا أب ا " یف رف الكنیسة بھ ي التعت ات الت ذه الكتاب ل ھ لتشمل مث
  .ًأسفارا قانوینة رغم عدم احتوائھا على تعلیم ھرطوقي 

   
ي " أسفار األعمال " بھذا المعنى الواسع على " أبو كریفا " وتطلق كلمة  ًاألبو كریفیة ، ومع أن ھذه األسفار نشأت أصال ف

د ، أوساط ذات نزعات ھرطوقیة ، إال أن د الجدی ة للعھ ن األسفار القانونی ا استبعدت م  نعتھا باألبوكریفیة ال یعني سوى أنھ
اني . ألن الكنیسة لم تعترف بصحتھا وسالمة مصادرھا  وھذا مایجعلنا نقصر بحثنا على أسفار األعمال التي تنتمى للقرن الث

  .د ، والذي فیھ كان سفر األعمال الكتابي قد أخذ موضعھ في العھد الجدی
 



 ٢٢

  الالهوت: اجلزء األول
 
 
 

 
 
 
 
 



 ٢٣

   سطورة عرش اهللا العائم على المیاه سطورة عرش اهللا العائم على المیاه سطورة عرش اهللا العائم على المیاه أأأالھاجادة مصدر الھاجادة مصدر الھاجادة مصدر 
  

  :القرآنفي جاء 
  
َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا َوَلِئْن ُقْلَت ِإنَُّكْم  واألرض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُھ َعَلى اْلَماءِ  ِلَیْبُلَوُكْم اواِتَوُھَو الَِّذي َخَلَق السََّم{

  ٧ : ھود})٧(اْلَمْوِت َلَیُقوَلنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِإْن َھَذا ِإلَّا ِسْحٌر ُمِبیٌن َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد
 
  :  الجاللینتفسیرجاء في و
" َعَلى اْلَماء"َخْلقھَما  َقْبل" َوَكاَن َعْرشھ"أولھا اْلَأَحد َوآِخرَھا اْلُجُمَعة " ِستَّة َأیَّام َوُھَو الَِّذي َخَلَق السََّماوات واألرض ِفي"

  " َوُھَو َعَلى َمْتن الرِّیح
 

 سالمیة فى تفسیرات الیھود القدیمة للتوراةمصدر ھذه األسطورة اال Geiger جیجرأبراھام  يالیھود  العالمةوجد
واالسالم الیھودیة: فیقول فى كتابھ  ، تحدیدًا سفر التكوین

Judaism and islam , by Geiger , Second Division , Chapter one , Second part , Views borrowed from Judaism : 
  
During the creation, however, His throne was upon the waters.4 This idea also is borrowed from the Jews, who say: 
"The throne of glory then stood in the air, and hovered over the waters by the command of God." This is somewhat 
more clearly expressed by Elpherar who says: "And this water was in the middle of the air." 
  

  
  :ةآراء مقتبسة من الیھودی_ الباب الثاني_الفصل األول_القسم الثاني_أبراھام جیجر_الیھودیة واإلسالم

  
كان عرش مجده آنذاك : كان عرشھ على المیاه، ھذه الفكرة أیضًا مقتبسة من الیھود، الذین قالوا_ كذلك_خالل الخلق

وكانت ھذه : ي قالذا تصیر واضحة أكثر بتعبیر إلفیرار الربما نوعًا م. استقر في الھواء، ورف على المیاه بأمر الرب
  .المیاه في وسط الھواء

  
  

 ةالمصادر االصلی: فى كتابھ  فیقول، على ما ذكره جیجر  CLAIR TISDAL واستند العالمة المسیحى كلیر تسدال
 للقرآن

 
THE ORIGINAL SOURCES OF THE QUR'AN by CLAIR TISDAL Ch 3  
 
In Surah XI., Hud, 9, in reference to God's throne it is said that, before the creation of the heavens and the earth 65, 
"His Throne was above the water," in the air'. So also, in commenting on Gen. i. 2, the Jewish commentator Rashi, 
embodying a well-known Jewish tradition, writes thus: "The Throne of Glory stood in the air and brooded over the 
waters"
 
 

ین المفسر وھو من كبار_Rashi ) راشي(ي شلومو یتسحاقى ّبرالر المفس كتب ٢: ١بالمثل أیضا في تفسیر التكوین 
  :ھكذا_ الیھود

   .الھواء، وعام على المیاه  استقر فيعرش المجدإن 
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Textbox
Also in Genesis Rabbah (Bershit Rabbah)



دة  دة الھاجادة مصدر لعقی دة الھاجادة مصدر لعقی ضبي(((الھاجادة مصدر لعقی بقت غ ي س ضبيرحمت بقت غ ي س ضبيرحمت بقت غ ي س رى ) ) ) رحمت طوریة أخ صورات أس رى وت طوریة أخ صورات أس رى وت طوریة أخ صورات أس وت
   للكونللكونللكون

     
 The Creation of the world\ first things created  أول األشیاء المخلوقة/ من الفصل األول خلق العالم 

 
َفي البدء، بألفي عام قبل خلق السماء واألرض، خلقت سبعة أشیاء ِ ار سودا: ُ ة بن ار بیضاء، وموضوعة ًالتوراة مكتوب ى ن ء عل

ب ]ئكةمال[ صار فوق رؤوس الحیوت ًالذي الحقاًفي حضن الرب، والعرش اإللھي، مقاما في السماء و ن الجان ، والفردوس ع
، والجحیم عن الجانب الشمال، األیم ِوالمقدس ِن  السماوي مباشرة أمام الرب، على مذبحھ جوھرة منقوش علیھا اسم ) المعبد(َ

  .توبوا، یا بني البشر: ، وصوت ینادي]المنتظر[المسیح 
  

Tehillim 90: 391  
  
  

  : بمقارنة ھذه النصوص الھاجادیة مع نصوص اإلسالم، نجد كذلك عدة نصوص قرآنیة تتحدث عن أزلیة او قدم القرآن
 
ٌإنھ لقرآن كریم ( ِ َ ٌ ْ ُ َ َُّ ٍفي كتاب مكنون } ٧٧{ِ ُ ْ َّ ٍ َ ِ ھ إال المطھَّ} ٧٨{ِ َال یمسُّ ُ ْ َّ َِّ َُ َرون َ المین } ٧٩{ُ ب الع ن رَّ َتنزیٌل م ِ َِّ َ ْ ِّ ِ ة) }٨٠{َ -٧٧: الواقع

٨٠  
  
ٌبل ھو قرآن مجید ( ٌِ َّ َْ ُْ َ ٍفي لوح محفوظ } ٢١{ُ ُ ْ َّ ٍ ْ َ   ٢٢-٢١:  البروج)}٢٢{ِ
 
َشھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى( َ َُ ِّ ُْ ِّْ ِ ِ ٍِ َ ً ُ َُ َ َ َ ََ ِ َّ ِّ ْ ُْ ِ ُ َّ َ  ١٨٥: قرةالب) }١٨٥{....َ
 
ًوقال الذین كفروا لوال نزل علیھ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بھ فؤادك ورتلناه ترتیال ( ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُْ َّْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َُ ً ُِ ِّ ُ ُُ ً ِّ َُ َْ َ َ   ٣٢: الفرقان) }٣٢{ََّ
  
َوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه ت( َ َ َ َُ ُ ُ ِ ُْ َّ َ َّ ََ ٍَ ْ َُ َِ َ َ َْ ْ ًَ ًنزیال ْ   ١٠٦: اإلسراء) }١٠٦{ِ
  
 

  :وفي صحیح مسلم عن أول أعمال الخلق
  

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن سـرح حـدثنا بـن وهـب أخبرنـي أبـو هـانئ الخـوالني عـن  ] ٢٦٥٣[ 
وسـلم یقـول كتـب اهللا مقـادیر أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص قـال سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه 

  الخالئق قبل أن یخلق السماوات واألرض بخمسین ألف سنة قال وعرشه على الماء 
  

حدثنا أحمد بن یونس حدثنا زهیر حدثنا أبو الزبیر ح وحدثنا یحیى بن یحیى أخبرنا أبـو خیثمـة عـن أبـي الزبیـر عـن  ] ٢٦٤٨[ 
ل اهللا بین لنا دیننا كأن خلقنـا اآلن فیمـا العمـل الیـوم أفیمـا جفـت بـه األقـالم جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال یا رسو

وجـرت بــه المقـادیر أم فیمــا نـستقبل قــال ال بـل فیمــا جفـت بــه األقــالم وجـرت بــه المقـادیر قــال ففـیم العمــل قـال زهیــر ثـم تكلــم أبــو 
  الزبیر بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل میسر

  
  ً:، نقرأ في القرآن، مثالوعن عرش هللا

  

ِهو الذي خلق السَّماوات واَألرض في ستة َأیام ثم استوى على العرش( ْ َْ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ َُّ ٍ َّ ِ ِ ِ ِ ََِّّ َ َ َ   ٤: الحدید.....) ُ
  

ْإن ربكــم اللــه الــذي خلــق الــسَّماوات واَألرض فــي ســتة َأیــام ثــم اســتوى علــى العــر( َْ ْ َّ ََ َ َُ َ ََ ْ َّ ُ ٍ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ََّّ َِ ََ َ ُ َش یغــشي اللیــل النهــار یطلبــه حثیثــا والــشمس ُ ْ َّ َ ً ِ َّ َِ ُ ُ َ ُُْ َ َ َّ َ ْ ْ ِ
َوالقمر والنجوم مسخرات بَأمره َأال له الخلق واَألمر تبارك َ ُ َ ُ َ ََ ُ َُ ْ َْ َ َُ َْ ْ َْ َ ِ ِِ ٍ َّ َ َ ُّ َ الله رب العالمین َ ُِ َ َ ْ ُّّ   ٥٤: األعراف) }٥٤{َ

  



َّوهـو الـذي خلــق الـسَّماوات واَألرض فــي سـت( ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َ َ َ ََ َ َ َة َأیــام وكـان عرشــه علـى المــاء لیبلـوكم َأیكــم َأحـسن عمــال ولـئن قلــت إنكـم مبعوثــون ُ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َْ ْ َّْ ُ ُ ُ ََِّ َ ْ ُْ ُِ ِ َِ ُ ََ َ ًَ َ ْ ْ َُّ َّْ ٍ
ٌمن بعد الموت لیقولن الذین كفروا إن هذا إال سحر مبین  ِ ِ ُِّ ٌ ْ َ ِْ َِّ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ ََ َُ َ َ ََّ ْ ْ    هود)}٧{ْ

  
  . وھمي في كثیر من أسفار الكتاب الیھودي كسفر إشعیا وحزقیال ودانیالوقد ورد ذكر العرش كتجسید فج  ال

  
د، األحادیث الضعیفة في اإلسالم تذكر أن عرش هللابعض  ا أن  مكتوب علیھ اسم الرسول محم ا فكرة سخیفة حق دو الھوتی ًوتب ً

ع ذات ذ األزل م مھ موجودا من دود یكون اس ال ح سع ب ون مت ذرة صغیرة وسط ك شر وھو ك ا ًأي ب ة كم ة األزلی ھ الوھمی  اإلل
  ھذا مقتبس من فكرة اسم المسیح الیھودي المنتظر على المذبح السماوي. یعتقدون تلك

  
ا یا رسول: قلت: عن میسرة قالي  الوفا بفضائل المصطفى للحافظ ابن الجوزيف ت نبیّ ى كن ال، ًهللا مت ق هللا األرض :ق ا خل  لم

ق العرش،سبع سموات وخ واستوى إلى السماء فسواھن اء ل د رسول هللا خاتم األنبی ى ساق العرش محم ب عل ق هللا  كت ،وخل
ب اسم الجنة التى أسكنھا آدم وحواء وابيفكت ى األب ام ،  عل اب والخی اه هللا  واألوراق والقب ا أحی روح والجسد فلم ین ال وآدم ب

  .ان تابا واستشفعـا باسمـى إلیھالشیط فلما غرھمـا  فأخبره هللا أنھ سید ولدك،يفرأى اسم نظر الى العرش تعالى
 

فم ولسان كل ] أنطقت[لقد فتحت : ميالوھ بمالحظات لویس جینزبرج، الفقرة األخیرة، یرد قول منسوب  ٦٢ص / ٥وفي ج
ت  ا كن ومي، لم سبیح الی اء الت رانیم وغن وال ت ة، إذ ل ان األرض األربع ى أرك ك عل وني كمل ا ویعرف سبحوني یومی ًالبشر، لكي ی

  .عالمخلقت ال
  

  :قارن مع ما جاء في القرآن
  

ِوما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون ( ُِ َُ ْ َ َِ َّ ِ َْ َ ََّ ِ ْ ُ ْ د أن یطعمون } ٥١/٥٦{َ ا أری ن رزق وم ِما أرید منھم م ٍُ ِ ِّ ِْ ُ ِّ َُ ُ ُِ ُِ َُ ََ ْ زاق } ٥١/٥٧{ْ رَّ و ال ُإن هللا ھ َُّ َ َ َّ َّ ِ
ُذو القوة المتین  ِ َِ ْ َّْ ُ   الذاریات)}٥١/٥٨{ُ

  

ستلب ًوھي طبعا ف ان وھمي م دیس لكی ع سوى التق اتي عظیم أو ممت دف حی كرة شمولیة مسممة للحیاة، بحیث ال یغدو ھناك ھ
  .وتشجع شمولیة الفكر واإلیمان األعمى التقلیدي المعتاد. للذات ولحریة الفكر والتسامح مع اآلخرین

  
  

  
ِّمالك میخائیل یخدم ككاھن أعلى، ویقدم أرواح الصالحین ًالسماء الرابعة تحتوي أورشلیم السماویة سویا مع المعبد، الذي بھ ال

  .كقرابین
  

  .مراجع ھذا النص ذكرناھا بمراجع أسطورة السماوات السبع بنفس ھذا الموضوع
  

نة  ي س وس الروم د تیت ى ی اني عل ل الث دم الھیك د ھ زاء بع شأت كع ي، ن ل لألرض لي سماوي مماث  م، ٧٠ھذه الفكرة عن وجود معبد أص
ره، وبعض د یورنصوص كثیرة وخ وغی سفر إخن ا ك فار األبوكریف ي بعض أس ذلك ف د ك ي توج رة، وھ ذه الفك ھا لویس في كتابھ حول ھ

دم  سبب ھ شأت ب النصوص الھاجادیة تذكر أ ن قرابین میخائیل ھي التسابیح، وھذا كلھ یدل ویؤكد على فكرتنا من أنھا عقیدة وأسطورة ن
د أ لوالھیكل، وإن كثرة من النصوص في كتاب سابیح یس جینزبرج لتؤكد على أنھ ق یقبل هللا الت د س یھدم المعب ا س ھ حینم اء أن ي لألنبی وح

ا أرى،  رة كم ذه الفك ى ھ ان عل ھ وطقوسھ یقوم ي كل ذبائح، والالھوت الربین دال عن ال د، ب رابین للمعب راء كق صدقات للفق ًوالصلوات وال
تم ذ ي ی رابین الت ا كمبرر لتطویر الدیانة وإلغاء فكرة الق شریة وأنھ دم الب ام، لتق ة كطع ى للكھن ا  واآلخر یعط م حرق أجزاء منھ ا ث بحھ

  :ًمسوغات وإن متعسفة نوعا ما لھذه األطروحات الالھوتیة، مثلوقد وجدوا في بعض نصوص العھد القدیم . صارت تقالید بدائیة عتیقة
  
  ٨: ١٥ األمثال )ة الرب و صالة المستقیمین مرضاتھ  ذبیحة االشرار مكرھ٨(
  
    ٧: ٢١ األمثال )  ذبیحة الشریر مكرھة فكم بالحري حین یقدمھا بغش٢٧(
  

  ١٧: ١١٦  فلك اذبح ذبیحة حمد و باسم الرب ادعو المزمور١٧
  
  ٦: ٤٠المزمور)  خطیة لم تطلبتقدمة لم تسر اذني فتحت محرقة وذبیحةبذبیحة و(
  

  ٢٢: ١٠٧ المزمور)دوا اعمالھ بترنمبحوا لھ ذبائح الحمد و لیعلیذ  و٢٢ رحمتھ و عجائبھ لبني ادم فلیحمدوا الرب على (
  

  ٧: ٢٧ المزمور)٧  الھتاف اغني و ارنم للرباالن یرتفع راسي على اعدائي حولي فاذبح في خیمتھ ذبائحو(
  

 ھي روح منكسرة القلب   ذبائح هللا١٧ اال فكنت اقدمھا بمحرقة ال ترضى  النك ال تسر بذبیحة و١٦  رب افتح شفتي فیخبر فمي بتسبیحكیا(
  ١٨-١٦: ٥١المزمور ) ١٨ كسر و المنسحق یا هللا ال تحتقرهالمن

  

sh
Textbox
for example, Alphabet of R. Akiba, and Zohar Hadash on Genesis2:4, 22a



  ١٣: ٨ھوشع) ضیھا االن یذكر اثمھم و یعاقب خطیتھم انھم الى مصر یرجعوناما ذبائح تقدماتي فیذبحون لحما و یاكلون الرب ال یرت ١٣(
  

ت المعمور{: وقد ورد في القرآن القسم على لسان اإللھ الخرافي ي ،٤:الطور}ِوالبی ة ف ان الكعب د ك ح ان مقصود محم  وواض
عزى وغیرھا من أوثان منذ قدیم مكة كونھا معمورة بالحجاج من كل أرض جزیرة العرب لعمل طقوسھم لھبل وهللا والالت وال

ن أن البیت  بھم ع ل وسائر كت ن حنب د ب سلم وأحم الزمن، لكن المفسرین الالحقین أوردوا في األحادیث المشھورة بالبخاري وم
   :٣٢٠٧البخاريانظر . المعمور بیت بالسماء مماثل لكعبة األرض یحجھ كل یوم سبعون ألف ملك ال یعودون لھ

  
َفَأتین......... َْ َا السَّماء السَّابعة قیل من هذا قیل جبریل قیل من معـك قیـل محمـد قیـل وقـد ُأرسـل إلیـه مرحبـا بـه ولـنعم المجـيء جـاء َ ُ َ َ ََ ً َ َ ْ ِْ َِ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْْ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ٌ َّ ِ

َفَأتیـت علـى إبــراهیم فـسلمت علیــه فقـال مرحبــا بـك مــن ابـن ون ْ ْ ُ ْ ُ َْ ٍ ْ ً َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ َْ ََ َ ََّ َ َ ُبــي فرفـع لــي البیـت المعمــور فـسَألت جبریــل فقـال هــذا البیـت المعمــور َ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ ْْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ُ َْ ََ َ َ َ َ َ ٍَّ ِ ِ َ ِ ِ ِ
ْیصلي فیه كل یوم سبعون َألف ملك إذا خرجوا لم یعودوا إلیه آخر ما علیهم َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ ُِّ َ َُ ُ َ َْ َ ٍ ْ َّ ُ.................  

  
ر ة والمنطق وقد درجت عادة الالحقین غی اھمین للغ ةبعصور االضمحالل الفكري  الف سیرات خرافی ذا تف ى ھك  لنصوص عل

ي القرآن، م وادي ف ور یصبح اس ل للمصلین أي ھالك وثب  فكلمة الكوثر بالقرآن أي الكثیر والوفیر، تصیر نھر في الجنة، ووی
سماء فھي  شقت ال ـ وان شابھة ل ي ھي م ر الت سوبة جھنم، واقتربت الساعة وانشق القم ة من ة، تصبح معجزة خرافی ذ واھی یومئ

ھ المضحكة ونصوصھ  اس بخرفات ل الن ن ك ك آلم دث ذل و ح ي فل شر، وھو كالم ھزل ل الب لمحمد بأنھ شق القمر أمام أعین ك
ر حادث ة، وھو غی ات ! اإلرھابیة الشمولیة الرجعی ن الھاجادی ل م رآن ھي نق ن نصوص تفاسیر الق را م ذلك ان كثی ًنالحظ ك

  .في جھنم" الكافرین"شرة، كوصف بعضھم ألنھار ناریة تنبع من تحت عرش هللا تعذب بصورة مبا
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We read in part1 of legends of jewish from Zohar Hadash on Gen.2:4, 22a: Before the world was created, there was none to praise God and know Him. Therefore He created the angels and the holy Hayyot, the heavens and their host, and Adam as well. They all were to praise and glorify their Creator. During the week of creation, however, there was no suitable time to proclaim the splendor and praise of the Lord. Only on the Sabbath, when all creation rested, the beings on earth and in heaven, all together, broke into song and adoration when God ascended His throne and sate upon it. It was the Throne of Joy upon which He sate, and He had all the angels pass before Him--the angel of the water, the angel of the rivers, the angel of the mountains, the angel of the hills, the angel of the abysses, the angel of the deserts, the angel of the sun, the angel of the moon, the angel of the Pleiades, the angel of Orion, the angel of the herbs, the angel of Paradise, the angel of Gehenna, the angel of the trees, the angel of the reptiles, the angel of the wild beasts, the angel of the domestic animals, the angel of the fishes, the angel of the locusts, the angel of the birds, the chief angel of the angels, the angel of each heaven, the chief angel of each division of the heavenly hosts, the chief angel of the holy Hayyot, the chief angel of the cherubim, the chief angel of the ofanim, and all the other splendid, terrible, and mighty angel chiefs. They  all appeared before God with great joy, laved in a stream of joy, and they rejoiced and danced and sang, and extolled the Lord with many praises and many instruments. The ministering angels began, "Let the glory of the Lord endure forever!" And the rest of the angels took up the song with the words, "Let the Lord rejoice in His works!" 'Arabot, the seventh heaven, was filled with joy and glory, splendor and strength, power and might and pride and magnificence and grandeur, praise and jubilation, song and gladness, steadfastness and righteousness honor and adoration
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 ٢٤

 
   

  :الیوم األول/ فصل الخلق) /الیھودأساطیر (جاء في كتاب 
  

فقد عمل عوالم عدیدة قبل خاصتنا، لكنھ دمرھم كلھم، . لم یكن ھذا العالم المسكون بالبشر أول األشیاء التي خلقھا الرب
لكن حتى ھذا العالم األخیر ما كان لیستمر لو كان الرب قد نفذ خطتھ . ألنھ لم یسعد بأي شيء حتى خلق خاصتنا

فقط لما رأى أن العدل وحده سیقوض العالم ضم الرحمة إلى العدل، وجعلھما . كمھ طبقًا لمبدأ العدل الصارماألصلیة لح
  .یحكمان سویًا

  
وبدونھا لكانت عشرات اآلالف من . بدونھا لما استمر شيء بالوجود. ھكذا فمنذ البدء سادت كل األشیاء الطیبة اإللھیة

یقترب _عند وقت االعتدال الربیعي_، لكن طیبة الرب قدرت أن في كل نیساناألرواح الشریرة قضت على أجیال البشر
  .من عالم األرواح، ویرعبونھم بحیث یخافون من عمل أذى للبشر] المترجم_المالئكة خدام الرب[السیرافیم 

  
ل الحیوانات كذلك لو لم یكن الرب في طیبتھ قد أعطى حمایة للضعیف، لكانت الحیوانات األلیفة اسُتأِصلت من ِقَب

عندما تكون قوة البھیموث في ذروتھا، یھدر بصوت عاٍل بحیث _عند وقت االنقالب الصیفي_في تموز. الوحشیة
  .تسمعھ كل الحیوانات، ولسنة كاملة یرتعبون ویجبنون، وتصبح أفعالھم أقل شراسة من طبیعتھا

  
بجناحیھ ویطلق صیاحھ، بحیث تفزع كل  زیزیخفق الطائر الضخم الـ _عند وقت االعتدال الخریفي_وكذلك في تشرین

  .النسور والصقور، ویخافون من االنقضاض على اآلخرین إلھالكھم في شرھھم: الجوارح
  

وكذلك، بدون الطیبة اإللھیة، لكان العدد الضخم من األسماك الكبیرة سریعًا ما قضى على الصغیرات، لكن عند وقت 
ت یضطرب البحر، إذ یبث لویاثان الماء إلى األعلى، فترتبك األسماك االنقالب الشمسي الشتوي، فعند شھر طیبی

  .الكبیرات، وُتكبح شھوتھا، وتھرب الصغیرات من ضراوتھم
  

فما كان لینجو من عداوة الوثنیین، لو لم یعین الرب حامیین . ختامًا فإن طیبة الرب تظھر نفسھا في حفظھ شعبھ إسرائیل
كلما عصت إسرائیُل الرَب، واُتِھمت بالشرور من ِقبل مالئكة األمم األخر، . وجبرائیلالمالكین الرئیسین میخائیل : لھ

. یدافع عنھا من قبل مالكیھا الحارسین، والنتیجة الجیدة لذلك أن المالئكة اآلخرین یصیرون یحملون الخوف منھما
  .شریرة ضد إسرائیلحالما یرتعب مالئكة األمم األخر، ال تتجرأ األمم أنفسھم على تنفیذ خططھم ال

  
كذلك فلتحكم طیبة الرب على األرض كما في السماء، فمالئكة الھالك مخصص لھم مكان عند الطرف األقصى للسماء، 

   . ال یمكنھم التحرك منھ، بینما یحیط مالئكة الرحمة بعرش الرب، تحت أمره
  

  :المقارنة مع نصوص اإلسالم* 
  

، كالھما حافالن بذكر صفة الرحمة هللا، على النقیض من تصورھما الدموي سواء القرآن أو الكتاب المقدس الیھودي
إللھ زعیم شعوب بدویة مغیرة تقتل الرجال وتسبي النساء واألطفال وتنھب األموال واألمالك، تحت تبریر سخیف یقول 

 عن رحمة اهللا حسب معتقد ال یتسع المجال ھنا لسرد كل اآلیات واألحادیث المتحدثة! كالنكتة اهللا أمر بتلك القاذورات
  .لنذكر منھا نموذجًا ھامًا ربما كان النص الھاجادي السابق مصدر لھ اإلسالم، ولكن 

  
  :روى أصحاب كتب األحادیث، واللفظ للبخاري

  



 ٢٥

ي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َحدََّثَنا َأُبو الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِب-  ٧٤٢٢ 
  َقاَل ِإنَّ اللََّھ َلمَّا َقَضى اْلَخْلَق َكَتَب ِعْنَدُه َفْوَق َعْرِشِھ ِإنَّ َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي

 َحدََّثَنا ُمْعَتِمٌر َسِمْعُت َأِبي َیُقوُل َحدََّثَنا َقَتاَدُة َأنَّ َأَبا َراِفٍع  َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َغاِلٍب َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل-  ٧٥٥٤
َقْبَل َأْن َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَع َأَبا ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ اللََّھ َكَتَب ِكَتاًبا 

  َیْخُلَق اْلَخْلَق ِإنَّ َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي َفُھَو َمْكُتوٌب ِعْنَدُه َفْوَق اْلَعْرِش

یوجد تناقض بسیط بین روایتي البخاري ال یضر المعنى كثیرًا، لكنھ في إطار نقدنا لنص ُیزعم أنھ مقدس فھذا التناقض 
  !لخلق أم قبلھ؟طعنة في قداستھ المزعومة، ھل كان ذلك بعد ا

  
  :ورواه مسلم

  
حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا المغیرة یعنى الحزامي عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھریرة أن النبي صلى      ] ٢٧٥١[ 

  اهللا علیھ وسلم قال لما خلق اهللا الخلق كتب في كتابھ فھو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي 
  

ي صلى            حدثني زھیر بن حرب حدث     ] ٢٧٥١[  ن النب رة ع ي ھری ن أب ن األعرج ع نا سفیان بن عیینة عن أبي الزناد ع
  اهللا علیھ وسلم قال اهللا عز وجل سبقت رحمتي غضبى 

    

رة                 ] ٢٧٥١[  ي ھری ن أب اء ع ن مین ن عطاء ب رحمن ع د ال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عب
ي            قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لما       ده إن رحمت و موضوع عن سھ فھ ى نف ھ عل ي كتاب ب ف ق كت  قضى اهللا الخل

  تغلب غضبى 
    

  .ورواه أحمد بن حنبل بما ال حاجة لتكراره
  

================================================================  
  الیوم األول/ الخلق / جاء في كتاب أساطیر الیھود

  
Paradise on the right side of God, Hell on the left side 

  الفردوس عن الجانب األیمن للرب، والجحیم عن جانبھ األیسر
  
  : ھذا مماثل لنصوص اإلسالم-
  

  )أصحاب الشمال(و) أصحاب الیمین (فھو یذكرنا ھذا بالتعبیر القرآني الذي یرد كثیرًا
  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

ِن      َحدََّثَنا َعْبد اللَِّھ َحدََّثنِ    - ٢١٠٦٢ اِذ ْب ْن ُمَع ي َأِبي َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن اْلُمَثنَّى َحدََّثَنا اْلَبَراُء اْلَغَنِويُّ َحدََّثَنا اْلَحَسُن َع
  َجَبٍل

ِذِه       }اُب الشَِّماِلَوَأْصَح{}َأْصَحاُب اْلَیِمیِن {َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتَلا َھِذِه اْلآَیةَ         اَل َھ َضَتْیِن َفَق ِھ َقْب َبَض ِبَیَدْی َفَق
  ِفي اْلَجنَِّة َوَلا ُأَباِلي َوَھِذِه ِفي النَّاِر َوَلا ُأَباِلي

  

  ْن َأِبي الدَّْرَداِء َحدََّثَنا َھْیَثٌم َوَسِمْعُتُھ َأَنا ِمْنُھ َقاَل َحدََّثَنا َأُبو الرَِّبیِع َعْن ُیوُنَس َعْن َأِبي ِإْدِریَس َع- ٢٦٢١٦
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 ٢٦

َرَب         َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم ِحیَن َخَلَقُھ َفَضَرَب َكِتَفُھ اْلُیْمَنى َفَأْخَرَج ُذرِّیًَّة َبْیَضاَء َكَأنَُّھْم الذَّرُّ َوَض
ى            َكِتَفُھ اْلُیْسَرى َفَأْخَرَج ُذرِّیًَّة َسْوَداءَ     ْسَرى ِإَل ِھ اْلُی ي َكفِّ ِذي ِف اَل ِللَّ اِلي َوَق ا ُأَب ِة َوَل  َكَأنَُّھْم اْلُحَمُم َفَقاَل ِللَِّذي ِفي َیِمیِنِھ ِإَلى اْلَجنَّ

  النَّاِر َوَلا ُأَباِلي
  

ِصِم ْبِن َبْھَدَلَة َعِن اْلُمَسیَِّب ْبِن َراِفٍع َعْن َخَرَشَة  َحدََّثَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى َوَعفَّاُن َقاَلا َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعا      - ٢٢٦٧٤
  ْبِن اْلُحرِّ َقاَل

ْن َسرَُّه َقِدْمُت اْلَمِدیَنَة َفَجَلْسُت ِإَلى ِشَیَخٍة ِفي َمْسِجِد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَجاَء َشْیٌخ َیَتَوكَُّأ َعَلى َعًصا َلُھ َفَقاَل اْلَقْوُم مَ        
ْوِم             ُض اْلَق اَل َبْع ُھ َق ُت َل ِھ َفُقْل ُت ِإَلْی ْیِن َفُقْم َصلَّى َرْكَعَت َأْن َیْنُظَر ِإَلى َرُجٍل ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َفْلَیْنُظْر ِإَلى َھَذا َفَقاَم َخْلَف َساِرَیٍة َف

َأنَّ              َكَذا َوَكَذا َفَقاَل اْلَجنَُّة ِللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ُیْدِخُلَھا مَ    ُت َك ا َرَأْی لََّم ُرْؤَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ِد النَِّب ى َعْھ ُت َعَل ي َرَأْی َشاُء َوِإنِّ ْن َی
لُ       َأَرْدُت َأْن َأْس َساِري َف َك   َرُجًلا َأَتاِني َفَقاَل اْنَطِلْق َفَذَھْبُت َمَعُھ َفَسَلَك ِبي َمْنَھًجا َعِظیًما َفَعَرَضْت ِلي َطِریٌق َعْن َی اَل ِإنَّ َكَھا َفَق

ى            ا َعَل ِإَذا َأَن ي َف َل ِب ِدي َفَزَج َذ ِبَی ٍق َفَأَخ َلْسَت ِمْن َأْھِلَھا ُثمَّ َعَرَضْت ِلي َطِریٌق َعْن َیِمیِني َفَسَلْكُتَھا َحتَّى اْنَتَھْیُت ِإَلى َجَبٍل َزِل
اَل  ُذْرَوِتِھ َفَلْم َأَتَقارَّ َوَلا َأَتَماَسْك َفِإَذا َعُموٌد ِمنْ      َحِدیٍد ِفي ُذْرَوِتِھ َحْلَقٌة ِمْن َذَھٍب َفَأَخَذ ِبَیِدي َفَزَجَل ِبي َحتَّى َأَخْذُت ِباْلُعْرَوِة َفَق

ُھ َعلَ              لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ى َرُس ْصُتَھا َعَل اْلُعْرَوِة َفَقَص َسْكُت ِب ِھ َفاْسَتْم وَد ِبِرْجِل َضَرَب اْلَعُم اَل    اْسَتْمِسْك َفُقْلُت َنَعْم َف لََّم َفَق ِھ َوَس ْی
ا           ا َوَأمَّ ْن َأْھِلَھ ْسَت ِم اِر َوَل َرَأْیَت َخْیًرا َأمَّا اْلَمْنَھُج اْلَعِظیُم َفاْلَمْحَشُر َوَأمَّا الطَِّریُق الَِّتي َعَرَضْت َعْن َیَساِرَك َفَطِریُق َأْھِل النَّ

ا           الطَِّریُق الَِّتي َعَرَضْت َعْن َیِمیِنَك َفَطِریُق َأْھِل   َسْكَت ِبَھ ي اْسَتْم ْرَوُة الَِّت ا اْلُع شَُّھَداِء َوَأمَّ ِزُل ال ُق َفَمْن ُل الزَِّل ا اْلَجَب اْلَجنَِّة َوَأمَّ
  اللَِّھ ْبُن َسَلاٍمَفُعْرَوُة اْلِإْسَلاِم َفاْسَتْمِسْك ِبَھا َحتَّى َتُموَت َقاَل َفَأَنا َأْرُجو َأْن َأُكوَن ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َقاَل َوِإَذا ُھَو َعْبُد 

  
  :ورواه البخاري

  

ي            - ٣٨١٣ ًسا ِف ُت َجاِل اَل ُكْن اٍد َق ِن ُعَب ْیِس ْب  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َأْزَھُر السَّمَّاُن َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن ُمَحمٍَّد َعْن َق
َرَج        َمْسِجِد اْلَمِدیَنِة َفَدَخَل َرُجٌل َعَلى َوْجِھِھ أَ    مَّ َخ ا ُث وََّز ِفیِھَم ْیِن َتَج َصلَّى َرْكَعَت ِة َف َثُر اْلُخُشوِع َفَقاُلوا َھَذا َرُجٌل ِمْن َأْھِل اْلَجنَّ

ُأَحدُِّثَك   َوَتِبْعُتُھ َفُقْلُت ِإنََّك ِحیَن َدَخْلَت اْلَمْسِجَد َقاُلوا َھَذا َرُجٌل ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َقاَل َواللَِّھ َما َیْنَبِغي ِلَأَحدٍ    ُم َوَس  َأْن َیُقوَل َما َلا َیْعَل
َعِتَھا          ْن َس َر ِم ٍة َذَك ي َرْوَض َأنِّي ِف ُت َك ِھ َوَرَأْی ْصُتَھا َعَلْی لََّم َفَقَص ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ِد النَِّب ى َعْھ ا َعَل ُت ُرْؤَی َم َذاَك َرَأْی ِل

َتِطیُع              َوُخْضَرِتَھا َوْسَطَھا َعُموٌد ِمْن َحِدیٍد       ا َأْس ُت َل ي اْرَق ُقْل َل ِل ْرَوٌة َفِقی اُه ُع ي َأْعَل سََّماِء ِف ي ال اُه ِف َأْرِض َوَأْعَل ي اْل َأْسَفُلُھ ِف
ِسْك       ُھ اْسَتْم ي    َفَأَتاِني ِمْنَصٌف َفَرَفَع ِثَیاِبي ِمْن َخْلِفي َفَرِقیُت َحتَّى ُكْنُت ِفي َأْعَلاَھا َفَأَخْذُت ِباْلُعْرَوِة َفِقیَل َل ا َلِف َتْیَقْظُت َوِإنََّھ َفاْس

ْرَوُة      ْرَوُة ُع َك اْلُع َیِدي َفَقَصْصُتَھا َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِتْلَك الرَّْوَضُة اْلِإْسَلاُم َوَذِلَك اْلَعُموُد َعُموُد اْلِإْسَلاِم َوِتْل
ْن                اْلُوْثَقى َفَأْنَت َعَلى اْلِإْسَلاِم َحتَّ     ْوٍن َع ُن َع دََّثَنا اْب اٌذ َح دََّثَنا ُمَع ُة َح ي َخِلیَف اَل ِل َلاٍم و َق ُن َس ِھ ْب ُد اللَّ ُل َعْب ى َتُموَت َوَذاَك الرَُّج

  ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َقْیُس ْبُن ُعَباٍد َعْن اْبِن َسَلاٍم َقاَل َوِصیٌف َمَكاَن ِمْنَصٌف
  

  :لفظ ألحمدوروى أحمد، والبخاري ومسلم وغیرھم، وال
  

اَل           - ٢٠٣٢٦ اَل َق َد َق ِن َیِزی وُنَس ْب ْن ُی اٍض َع  َحدََّثَنا َعْبد اللَِّھ َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمٍَّد اْلُمَسیَِّبيُّ َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن ِعَی
  اْبُن ِشَھاٍب َقاَل َأَنُس ْبُن َماِلٍك َكاَن َأُبو َذرٍّ ُیَحدُِّث

ْن      َأنَّ رَ  َسَلُھ ِم مَّ َغ ْدِري ُث َرَج َص ُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُفِرَج َسْقُف َبْیِتي َوَأَنا ِبَمكََّة َفَنَزَل ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َفَف
سََّماِء  َماِء َزْمَزَم ُثمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَھٍب ُمْمَتِلٍئ ِحْكَمًة َوِإیَماًنا َفَأفْ      َرَغَھا ِفي َصْدِري ُثمَّ َأْطَبَقُھ ُثمَّ َأَخَذ ِبَیِدي َفَعَرَج ِبي ِإَلى ال

اْفَتْح  َفَلمَّا َجاَء السََّماَء الدُّْنَیا َفاْفَتَتَح َفَقاَل َمْن َھَذا َقاَل ِجْبِریُل َقاَل َھْل َمَعَك َأَحٌد َقاَل َنَعْم َمِعي ُمَحمٌَّد َقاَل ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َقاَل          َنَعْم َف
ى           َساِرِه َبَك َل َی َفَلمَّا َعَلْوَنا السََّماَء الدُّْنَیا ِإَذا َرُجٌل َعْن َیِمیِنِھ َأْسِوَدٌة َوَعْن َیَساِرِه َأْسِوَدٌة َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل َیِمیِنِھ َتَبسََّم َوِإَذا َنَظَر ِقَب

اْبِن         صَّاِلِح َواِل النَِّبيِّ ال ا ِب ِھ               َقاَل َمْرَحًب ْن َیِمیِن ِوَدُة َع ِذِه اْلَأْس َذا آَدُم َوَھ اَل َھ َذا َق ْن َھ سََّلام َم ِھ ال َل َعَلْی ُت ِلِجْبِری اَل ُقْل صَّاِلِح َق ال
َل    َوِشَماِلِھ َنَسُم َبِنیِھ َفَأْھُل اْلَیِمیِن ُھْم َأْھُل اْلَجنَِّة َواْلَأْسِوَدُة الَِّتي َعْن ِشَماِلِھ َأْھُل النَّاِر َفِإَذا نَ     َر ِقَب ِحَك َوِإَذا َنَظ َظَر ِقَبَل َیِمیِنِھ َض

  إلخ الحدیث.... َقاَل ُثمَّ َعَرَج ِبي ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َحتَّى َجاَء السََّماَء الثَّاِنَیَة ِشَماِلِھ َبَكى
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  مصادر التراث الھاجادي عن رحمة هللا كقانون كوني أزلي

 

BR 3. 7 and 9. 2; Koheleth 3. 11; TehiIIim 34, 245. Camp. Excursus 1, BR. 28. 4; 
Koheleth 1. 15 and 4. 3; Shir 4. 4; TehiIlim 90, 392, and 105,459; Hagigah 13b; ARN 31, 
91; Tan. Lek 11 and Yitro 9; ER 2, 9; 6, 33; 13, 68; 16, 130; EZ 10, 189, See also Shabbat 
8Sb and Targum Job 22, 16, 

BR 12. 15 and 21. 7; Midrash Shir 39b; PR ,40, 167a, Yelammedcnu quoted by SikIi (comp. 
Poznanski in Hazofeh, III, 16-17, and in Maybaum-Festschrift, as well as Ginzberg '5 
remarks in Hazofeh IV, 31; Ozar Midrashim 64); Yerushalrni Targumim on (Gen. 1. 2; a 
quotation from an unknown Midrash by R. Bahya in Kad he-Kemah, Rosh ha-Shanah 68a, 
and by R. Aaron in Orehot Hayyim I, 99c. The goodness of God as underlying the 
principle of creation is very frequently mentioned by Philo; comp. De Mut. Nom., 5; De M. 
Opij., 5 (further references to Philo are cited by Siegfried, Philo, 205-206). Similarly 
Wisdom 11. 24. The daily morning prayer (Yozer) reads:  "And in His goodness He renews 
the creation every day continually. " God is often described as "the very good" (Yerushal-
mi Ta'anit 2, 65b; PK 25, 161a), and hence the maxim: "Only God is good" (Matthew 19. 
17; Alphabetot 83; the latter source was very likely used by R. Bahya, Gen. 1. 31), is only 
a paraphrase of Ps, 149. 9, as pointed out in the Alphabetot. Philo is accordingly dependent 
upon Jewish tradition, but the Jewish sources are independent of him, although it is rather 
striking that the rendering of Cl';·t?N by "God's goodness" in the Targumim, loco cit., 
coincides with that of Philo (Quis Haeres Sit, 6), 

Konen 37-38; Midrash Behokmah 63-66; Pesikta Hadta 48-49.  The distance of the angels of 
destruction, as well as all other evils, from God is alluded to in very old sources; comp. 
Yerushalmi Ta'anit 2, 65b; Tan. B. I, 95, and III, 39-40; Tan. Tazria' 9, Tehillim 5, 54, 
and 87, 374, PK 24, 161b; Gittin 88a; Hagigah 12a; BR 3. 6 and 51. 31; MHG I, 22-25;  
(Wa-Yekullu 17b-18a and Griinhut, ad loc.) the underlying idea is that God, the original 
source of good, would not come in close contact with evil. This view is related to, but 
not identical with, the doctrine of Philo that nothing but good emanates from God 

 

 الجنة عن الیمین والنار عن الیسارمصادر مسألة كون 

   :جع لویس جینزبرج األبوكریفیة، ونورد ھنا كذلك مرنقرأ أشیاء مماثلة في قصة صعود إبراھیم

Tehiliim 90: 391 

 

  



 Apocryphon of Ezekiel) أبوكریفون حزقیال(ًأحد الكتب األبوكریفیة التي كانت توجد قدیما واندثرت كل نسخھا، یدعى 
ذرات  ھ ش دینا من ن ل دثر، لك ذا السفر المن أو السفر المخفي أو الزائف المنسوب لحزقیال النبي، ولم یعثر على أیة مخطوطة لھ

  :Clement 8: 2-3 1رسالة كلمنت الرومي األولى في بعض كتابات آباء الكنیسة، فنقرأ ب
 

ٍأجل، وقد تحدث رب الكون نفسھ بخصوص التوبة مع قسم رب_ألنھ: :َ ر _ٌكما أنني حي یقول ال م أكث إنني ال أبتغي ھالك اآلث ف
ا". من توبتھ ا رحیم ًوأضاف أیضا حكم ً ام: "ً ت آث و كان ي شعبي، ول ل لبن امكم، ق ن آث ت إسرائیل، م ا بی وا، ی ن توب كم تصل م

تم وبكم وقل ي بكل قل دتم إل ت، فسأصغي : األرض حتى إلى السماء، وحتى لو كانت أحمر من القرمز وأسود من الخیش، وع ِأب
 ."مقدسلكم كشعب 

 
 

و أو  ًنرى في ھذا النص تشابھا مع األفكار والتصورات التي ترد في بعض األحادیث اإلسالمیة المنسوبة لمحمد، والتي قالھا ھ
 :تباعھ مقلدینھ في نقل تراث الیھود والمسیحیینقالھا أ

 
 :إلمام مسلمروى ا

 
ال رسول هللا صلى  ] ٢٦٨٧[  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا وكیع حدثنا األعمش عن المعرور بن سوید عن أبي ذر قال ق

ن جاء بالسیئة فجزاؤه سیئة هللا علیھ وسلم یقول هللا عز وجل  ن من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا وأزید وم ر وم ا أو أغف مثلھ
راب  ي بق ن لقین ة وم ھ ھرول اني یمشي أتیت ن أت ھ باعا وم ت من ا تقرب تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا ومن تقرب منى ذراع

  الحدیث األرض خطیئة ال یشرك بي شیئا لقیتھ بمثلھا مغفرة قال إبراھیم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا وكیع بھذا
 
 :روى أحمد بن حنبلو
 

َحدث - ٢١٣١١ َّ ٍنا محمد بن سابقَ ِ َ َّ َُ ُ َْ ن ُ ن سوید، ع ْ، حدثنا إبراھیم بن طھمان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن المعرور ب ْ ْ َْ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُِ ٍ ِِ َِ َ َ ِْ َ َ َِ ِّ ِ ُ ٍِ ْ َ َُ َ َّ
َأبي ذر، قال َ ٍّ َ ِ َقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: َ َّ ََّ َ َ ََ ِ ِْ َ َ ُ ُ ُ ُیقول هللا: "َ ُ ُ ت : َ َیا ابن آدم، لو عمل ْ ِ َ ْ َ ََ َ ْ راب األرضَ ِق ْ َ ْ َ َ یئا، ِ ي ش م تشرك ب ا ول ً خطای ُْ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ ََ َ َ

َجعلت لك  َ ُ ْ َ ِقراب األرضَ ْ َ ْ َ َ ً مغفرة ُ َ ِ ْ َ " 
 

 .ھو ابن المعتمر: منصور.  إسناده صحیح على شرط الشیخین
ذا اإلسناد، ٤/٢٤٦، والحاكم ) ٣٩٩٠" (مسنده"وأخرجھ البزار في  ان، بھ ن طھم ُ من طریق محمد ابن محبَّب، عن إبراھیم ب

ن ) ٤٣٤(و ) ٤٣٣" (خلق أفعال العباد"وأخرجھ البخاري في  ) .٢١٣٦٠(ًمطوال بنحو الروایة اآلتیة برقم  الم اب من طریق س
ھمن طریق عبد العزیز بن ر) ٢٢٦(أبي الجعد، وابن حبان  زار  .فیع، كالھما عن المعرور بن سوید، ب ) ٣٩٨٩(وأخرجھ الب

 .من طریق محمد بن محبب، عن إبراھیم بن طھمان، عن منصور، عن الحق بن حمید، عن المعرور، بھ
ًوسیأتي مطوال ومختصرا باألرقام   ) .٢١٥٦٥(و ) ٢١٣٧٧(و ) ٢١٣٦٠(و ) ٢١٣١٦(و ) ٢١٣١٥(ً

رقم ) ٢١٥٠٦(و ) ٢١٥٠٥(و ) ٢١٤٧٢(م وسیأتي من طریق معدي كرب باألرقا ، ) ٢١٣٢١(، ومن طریق أبي معروف ب
 .، ثالثتھم عن أبي ذر) ٢١٣٦٨(ومن طریق عبد الرحمن بن غنم برقم 

 
َ حدثنا عفان، حدثنا ھمام، حدثنا عاصم، عن المعرور بن سوید، أن أبا ذر، قال- ٢١٣١٥ َ ٌ َ ٌ َّ َ ََ ٍّ ُ َُ َ َ ََ ََّ َّ َّ ٍَّ ْ ْ َْ ِ ِ َ ْ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ دوق صلى هللا :ََّ ادق المص ُ حدثنا الصَّ َّ َ َُ ُ ُ َْ َ ْ ِ َ َّ

َعلیھ وسلم فیما یروي عن ربھ عز وجلَّ أنھ قال َ َ َ ََ ُ َِّّ َّ ََ ََّ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َْ راب : "َ ي بق و لقیتن ر، ول دة أو أغف یئة بواح د، والسَّ ِالحسنة بعشر أمثالھا أو أزی ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ْ ُِ ِ َِ َ ُ ََ َ َْ ْ َ َْ َ َُ ِّْ َ َ َ َ ٍَ ِْ ِ ْ
َاألرض خ ِ ْ َ ًطایا، ما لم تشرك بي، لقیتك بقرابھا مغفرة ْ ُ َُ َ َ َِ ِْ َ َِ ِ ُِ َْ َ َ َْ ِ َقال" ْ ِوقراب األرض: َ ْ َ ْ ُ َ ُ ِملء األرض: َ ْ َْ ْ ُ ِ. 

 
م  ن أجل عاص ن م ة-حدیث صحیح، وھذا إسناد حس ن بھدل و اب ع-وھ د توب ان.  وق ن م: عف و اب امھ لم، وھم ى : س ن یحی و اب ھ

ذا اإلسناد٤/٢٤١وأخرجھ الحاكم  .العوذي ام، بھ ن ھم رئ، ع د المق ن یزی د هللا ب ق عب ال.  من طری م : وق ناد، ول صحیح اإلس
 .یخرجاه

 
ال - ٢١٣٦٠ َحدثنا أبو معاویة، حدثنا األعمش، عن المعرور بن سوید، عن أبي ذر، ق َ َ َ ََ ٍَّ ُ ُ ُ َُ َ َِ َِ َ َْ ْ َْ ٍَ ْ ْ َْ ِ َ َْ ْ َ ََّ َِّ ال رسول هللا ص: ُ َق َ َِ ُ ُ لمَ ھ وس َلى هللا علی َّ ََّ َ ِ ْ َ َ ُ :

َیقول هللا عز وجلَّ" ََ َّ َ ُ ُ راب : ُ ن عمل ق ر، وم ا أو أغف ا مثلھ ن عمل سیئة فجزاؤھ د، وم ا أو أزی ھ عشر أمثالھ ن عمل حسنة فل َم َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ً ْ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ ََ َُ ِّ ُ ُْ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ ُ ََ َِ َ َْ
ُاألرض خطیئة، ثم لقیني ال یشرك َ َِ ْ ًُ َ ِ ِ َِ ََّ ُ ِ ْ َ ي ْ رب إل َّ بي شیئا، جعلت لھ مثلھا مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إلیھ ذراعا، ومن اقت َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ ََ ً َ َْ ْ ْْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ً ُ ًً ُْ ْ ْ َ ِ

ًذراعا اقتربت إلیھ باعا، ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة  َ ََ َْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ ً َ ًَ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ِ ْ " 
 



یخین رط الش ى ش حیح عل ناده ص رقم . إس یتكرر ب ى  ) .٢١٤٨٨(وس ده عل ي زوائ روزي ف ین الم ھ الحس د"وأخرج ن " زھ اب
ذا اإلسناد) ٢٦٨٧(، ومسلم ) ١٠٣٥(المبارك  لم  .من طریق أبي معاویة، بھ ن ماجھ ) ٢٦٨٧(وأخرجھ مس ، ) ٣٨٢١(، واب

دعوات كم) ٣٩٨٨" (مسنده"والبزار في  ي ال ة ف و عوان ي ، وأب ي ١٤/١٩٩" اإلتحاف"ا ف ن سفیان ف د ب ن محم راھیم ب ، وإب
ى  ده عل لم"زوائ حیح مس دیث " ص إثر الح ي ) ٢٦٨٧(ب ده ف ن من ان"، واب ي ) ٧٨" (اإلیم ي ف فات"، والبیھق ماء والص " األس

ي ٤٠٧ و٢١٠-٢٠٩ص عب"، وف وي ) ٧٠٤٨(و ) ٧٠٤٧(و ) ١٠٤٣" (الش ھ) ١٢٥٣(، والبغ ش، ب ن األعم رق ع ن ط  .م
ھ ال ي وأخرج ي ) ٤٦٤(طیالس زار ف نده"، والب ا ) ٣٩٩٩" (مس ر، كالھم ن جعف د اب ق محم ن طری د(م ي ومحم ن ) الطیالس ع

ال ذكره: شعبة، عن واصل بن حیان األحدب، عن المعرور، عن أبي ذر، ق ال هللا، ف ھ. ق ال الطیالسي عقب ھ شعبة : وق م یرفع ل
 .عن واصل، ورفعھ الناس عن األعمش عن المعرور

 
دیث المسلمونأعاله صحیحة اإلسناد كمااألحادیث  اء الح ذلك علم د ،  حكم ب م الجرح وق ا لعل روه ضعیفا وفق ناد اعتب ًورد بإس ً

 :والتعدیل الخزعبلي المشھور
 

ْ حدثنا عارم، حدثنا مھديُّ ب- ٢١٤٧٢ ِْ َ َ ََ ََّ ََّ ٌ َِ ِّن میمون، حدثنا غیالن، عن شھر بن حوشب، عن معدي كرب، عن أبي ذر، عن النبي َ ِ ُِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ ْ ٍَّ َ ْ ْ ْ ََ َ َِ َِ َ َ َّْ ْ ْ ْ َْ ٍَ ُ َ َ ٍُ
َصلى هللا علیھ وسلم یرویھ عن ربھ قال َ َ َ ََ ِ ِ ِِّ ْ َ َِ ْ َْ َّ ََّ َ ا: "ُ ى م َابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عل َ ِ ََ َ ََّ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َِ َِ َ ي َ ن آدم، إن تلقن ك، اب ان فی ِ ك َِ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َْ َ

م  ماء، ث ان السَّ ك عن غ ذنب ى یبل ذنب حت ك إن ت ن آدم إن یئا، اب ي ش َّبقراب األرض خطایا لقیتك بقرابھا مغفرة بعد أن ال تشرك ب َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َّ َّ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ ً ُ ً ُْ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َِ ْ
َتستغفرني أغفر لك َ ْ ِْ ِ ِْ َْ ُ َ ِ وال أبالي َ َ ُ َ َ " 

 
دي كرب  ا سیأتي، ومع دیث كم ي الح ھ ف ف علی د اختل ن حوشب ضعیف، وق وھو -حدیث حسن، وھذا إسناد ضعیف، شھر ب

و : عارم.  لم یرو عنھ غیر اثنین، ولم یوثقھ غیر ابن حبان، فھو في عداد المجھولین-الھمداني المشرقي ھو محمد بن الفضل أب
َابن جریر المعوليھو : النعمان السدوسي، وغیالن ْ ة = .ٍعن عارم، بھذا اإلسناد) ٢٧٨٨(وأخرجھ الدارمي  .ِ وأخرجھ أبو عوان

ي ١٤/١٩٥" إتحاف المھرة"في البر والصلة كما في  ي ف ھ) ١٠٤٢" (الشعب"، والبیھق ن میمون، ب دي ب ن مھ ن طرق ع  .م
من طریق ) ٢١٣٦٨(وسلف برقم  .ًوأخرجھ أبو عوانة أیضا من طریق سریج، عن مھدي، عن ھشام بن عروة، عن شھر، بھ

ْشھر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن ن شھر، ) ١٠٤٠" (الشعب"وأخرجھ البیھقي في  . أبي ذرَ د، ع ن زی ق العالء ب ن طری م
 ) .٢١٤٢٠(و ) ٢١٣٦٧(و ) ٢١٣١١(وانظر ما سلف برقم . والعالء متروك: قلنا. عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء

 
 .َھو السَّحاب": َعنان السماء"



  الرعد عليه مالك راعٍ أو قوة إلهية
  

ْلُت قعقعة الرعد وروعة البرق، ورأيت القائمين عليهما، ( : A and Jفي النسختين  ١٠: ٤٠في أسرار أخنوخ  وسجَّ
بعنف والمسارات التي تصعد فيها بمقياس. فهم [المالئكة] يُصِعدونها بمقياس، وبسلسلة يُنِزلونها، بحيث ال يدفعون السحب 

  )شديد بتسبب في هالك ما هو على األرض.
  

ى كما اإلثيوبي( ٢٢ -١٣: ٦٠ األول أخنوخ سفر وفي  في منها شذرات وجدنا مفقودة آرامية عبرية أصوالً  له أن ولو يُسمَّ
  :)الميالدي األول القرن من التي قمران مخطوطات

  
فللرعد  ١٤وأراني الرعوَد؛ حين تحدث يحصل دوًما انفصاٌل، بحيث إن البرق يلمع (أوًال) ويُْسَمُع بعَده ما يلي.  ١٣(

مواضُع راحٍة، ويُْسَمح له أْن يتأنَّى ليُسَمع صوتُهُ. ولكن الرعد والبرق ال ينفصالن أحدهما عن اآلخر. فكالهما يحركهما 
ين يلمع البرق، يعطي الرعُد صوتًا، ولكن الروح يجعل وقفة وانفصاًال عادًال بينهما وح ١٥روٌح واحٌد فال ينفصالن. 

هان حسب مختلف مناطق األرض.   (مقياس أزمانهما هو من رمل)، ويمسكهما بلجام، فيعودان بقوة الروح وهكذا يتوجَّ
  

. وقوة البحر كبيرة بحيث يقوُدهُ هللاُ بلجاٍم. هك ١٦ ع على كل جبال األرض.روح البحر َذَكٌر وقويٌّ هُ البحر ويتوزَّ   ذا يتوجَّ
  

وما يخرج منه يشبه ك وحده. دئة قوة هللا. له مالوروح الجليد ته ١٨روح الثلج هو مالك. وروح البََرد هو مالك مؤاٍت.  ١٧
  دخانًا ويَُسمَّى الصقيَع.

  
ان هو وحده، ألن مجيئه  ١٩ انها، ولكن له خزَّ  الشتاء في والظلمة، النور في بهاًء، مليءٌ روح الغمام ال يقاسمها خزَّ

 الشتاء في الندى يأتي. المطر خزانات إلى يَُضمُّ . السماء أطراف في مسكنه الندى روح ٣٠.  مالكٌ  يجمعه والذي والصيف،
انَه، المطرِ  روحُ  يترك وحينما ٢١. اآلَخر أحدهما يعطي بحيث الغمام إلى سحابه وينضم والصيف  ةالمالئك يأتي خزَّ
انَ  ويفتحون  في هو الذي العلّيِ  من يأتي اليابسة طعام ألن الياسبة، لسكان معدَّة فالمياه ٢٢ إلخ....المطر ويُْخِرجونَ  الخزَّ
  ).المالئكة به يهتمّ  للمطر كيل هناك لهذا السماء،

  
  قارن مع القرآن:

  
ْعُد بَِحْمِدِه، َوالْ  َواِعَق {ُهَو الَِّذي يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا، َويُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل. َويَُسبُِّح الرَّ َمَالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه، َويُْرِسُل الصَّ

ِ، َوهَُو َشِديُد اْلِمَحاِل} [الرعد: فَيُِصيُب بَِها  َّ   ]١٣َمْن يََشاُء، َوُهْم يَُجاِدلُوَن فِي 
 

ر الرعد على نحو عجيب ككائن واعٍ    في النصوص األبوكريفية التي أوردتُها وفي نصوص األحاديث.هنا يتبدَّى تصوُّ
  

وفي التقليد اليهودي الربيني الخاص باألحبار يوجد دعاء من ضمن الصلوات واألدعية يقال عند رؤية المطر والرعد 
(ترجمة  بالبرق (عند رؤية النجوم المقذوفة الخاصة، Mishna Berurah 227: 1 التلمود في المشنةفيوصي  والبرق:

(البركة): "مباَرٌك الذي تمأل  التسبيحةينبغي ترديد  الزالزل والرعد والعواصف، وعند سماع أخرى: الُشُهب أو الُمذنَّبات]
  Jewish encyclopedia/ Lightning, Benediction on: وانظرقوته وجبروته العالم". 

  
  :Berakhot 54a  )ةواألدعيالصلوات  ي:أ( أو براكوث براخوتوفي 

  



تسبيحة..إلخ فألنَّ الرعَد والعواصف والبرق تجلِّياٌت لقوة الخالق، يد المرُء أحداثًا طبيعية رائعة ينبغي عليه ترد عندما يرى
َد: "مباَركٌ   هُ العالََم"من تمأل قوتُهُ وجبروتُ  ...فإن على المرء أن يَُرّدِ

  
  :Berakhot 59aبراخوت وفي 

  
 العالَم" هُ وجبروتُ  هُ مأل قوتُ تَ  نْ "يا مَ : دَّدَ رَ يُ  نتعلم من المشنة أنه عند حدوث الرعد ينبغي على المرء أنْ 

  
  هود في صلواتهم: و كما قرأت صيغته عند الي

  
  "مباَرٌك أنَت، أيها الربُّ إلَهنا، يا ملَك العالَِم، يا من تمألُ قوتَُك وجبروتَُك العالََم"

  
  "لَمْ وُ وراتو ماليه عُ ڤكوهو أُُو جي-لَم، شيوُ عُ - باروخ أَت أدوناي إلوهينو، ميليخ ها"

  .עֹוָלם ָמַלא ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשֹּכחֹו، ָהעֹוָלם ֶמֶל ֵהינּו-אֱ '، ה ַאָּתה ָּברּו
  

"Blessed are you, Lord our God, King of the universe, whose power and strength fill the world" 
  

م عند اليهود التقليديين.-يقولها بعضهم مع كلمة ها  ِشم (االسم) بدًال من كلمات أدوناي، ألن نطق وكتابة اسم هللا يهوه محرَّ
  وليس الهاجادة. والليتورجيَّات) Halakhaتصنيف الطقوس والشعائر (الهاالخة  هذا يدخل في

  
  :واألدعية خوفًا منه في تفسيرهم الرعد كغضب إلهيالمسلمين الخرافية غير العلمية  من تصورات قدماء

  
بَْيرِ  عن َماِلكٍ  ْعُد ؛ (عن أبيه) َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن الزُّ ْعَد تََرَك اْلَحِديَث، َوقَاَل: ُسْبَحاَن الَِّذي يَُسبُِّح الرَّ أَنَّهُ َكاَن إِذَا َسِمَع الرَّ

 بَِحْمِدِه َواْلَمالَئَِكةُ ِمْن ِخيَفتِِه. ثُمَّ يَقُوُل: إِنَّ هَذا لََوِعيٌد ِألَْهِل اْألَْرِض َشِديٌد.
 

))، ومن طريقه البخاري في ((األدب المفرد)) ٢٦ب القول إذا سمعت الرعد (-١١ك الكالم، -٥٦(إسناده صحيح موقوف: أخرجه مالك في ((الموطأ))  )، والخرائطي في ٣٨٦، وأبو داود في ((الزهد)) (في الدعاء عن طريق معن ٢٩٢٠٥ )٢١٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (١١١٣)، وأحمد في ((الزهد)) (٧٢٣(
) رواه مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عبد هللا ٣٦٢/ ٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧٨٣)) ()، وأبو الشيخ في ((العظمة٥٦١((المكارم)) (  في الجامع. ٢٠٩٤وأبو مصعب الزهري، .قلت: وهذا إسناد صحيح، لكنه موقوف .بن الزبير به

)، والحافظ ٢٦٢عن مالك بإثباته، وصحح إسناده النووي في ((األذكار)) (تنبيه: سقط من ((موطأ يحيى بن يحيى)) ذكر عبد هللا بن الزبير، وقد رواه الناس 
 .)٢٨٥/ ٤ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) (

) حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبيه عن ٣٦٠/ ٧قال الطبري في ((تفسيره)) ( .قلت: وقد ورد هذا الذكر مرفوعا لكن بإسناد ضعيف
ْعَد قَاَل: سُْبَحاَن م-أبي هريرة رفع الحديث  رجل عن ْعُد بَِحْمِدِه)).    : ((أَنَّهُ َكاَن إِذَا َسِمَع الرَّ  .قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لوال الرجل المبهمن يَُسبُِّح الرَّ

  ).٥٢٧وفي الباب عن عبيد هللا بن أبي جعفر مرسال: أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (
  

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، قَاَل: َحدَّثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّثَنَا اْلَحَكمُ  َّ ثَنِي َسْعُد ْبُن َعْبِد   ْبُن أَبَاَن، َعْن ِعْكِرَمةَ، قَاَل: َكاَن اْبُن َحدَّ
ْعَد قَاَل:  اِعي «: َوَكاَن يَقُوُل: قَالَ » ُسْبَحاَن الَِّذي َسبَّْحَت لَهُ «َعبَّاٍس إَِذا َسِمَع الرَّ ْعَد َملٌَك يَْنِعُق بِاْلغَْيِث َكَما يَْنِعُق الرَّ إِنَّ الرَّ

  »بِغَنَِمهِ 
  

) من طريق الحكم قال: حدثني عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت ٣٦٠/ ٧)، والطبري في ((تفسيره)) (٧٢٢إسناده حسن: أخرجه البخاري في ((األدب المفرد)) (
 ...الرعد



)، أخرجه سعيد بن ٢٨٦/ ٤) وحسن إسناده ابن حجر كما في ((النتائج)) (٥٦٩/ ١)، الميزان (٣٨٥/ ٢ت: وإسناده حسن، الحكم بن أبان صدوق له أوهام (التهذيب (قل
 .) نا مهدي بن ميمون، عن غيالن بن جرير عن ابن عباس١١٦٤منصور في ((تفسيره)) (

 .يظهر بين غيالن بن جرير وابن عباس وهللا أعلمقلت: سنده رجاله ثقات، لكنه منقطع فيما 
  

ْعَد قَاَل : ُسْبَحانَ     َمْن َسبَّْحت لَهُ.َحدَّثَنَا َوِكيٌع ، َعن ُسْفيَاَن ، َعِن اْبِن َطاُووس ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َكاَن إَذا َسِمَع الرَّ
  

، ٢٩٨٢٢ )٢١٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٠٥/ ٨٩/ ١١)، وعبد الرزاق (٣٨٤/ ٤٣/ ٢( )، وفي ((السنن))٢٥٣/ ١إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في ((األم)) (
) وغيرهم. ٣٦٢/ ٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٤)، وأبو نعيم في ((حلية األولياء)) (٩٨٣)، والطبراني في ((الدعاء)) (٣٦٠/ ٧والطبري في ((تفسيره)) (

  (٢٦٣( وصحح إسناده النووي في ((األذكار))
 

اَن األَْسَوُد النََّخِعيُّ اْبُن يَِزيَد ، إَذا َسِمَع َحدَّثَنَا َماِلُك ْبُن إْسَماِعيَل ، َحدَّثَنَا يَْعلَى ْبُن اْلَحاِرِث قَاَل : حدَّثََنيِه َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد قَاَل : كَ 
ْعُد بَِحْمِدهِ  ْعَد قَاَل : ُسْبَحاَن الَِّذي يَُسبُِّح الرَّ   َواْلَمالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه. الرَّ

  
 .(٩٨٤)، والطبراني في ((الدعاء)) (٣٦٠/ ٧)، والطبري في ((تفسيره)) (٢١٦/ ١٠إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (

 .): هذا موقوف صحيح٢٨٦/ ٤قلت: وإسناده صحيح مقطوعا به على األسود. قال الحافظ كما في ((الفتوحات الربانية)) (
  

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد ْبِن َجابٍِر ، َعِن اْبِن أَبِي َزَكِريَّا قَاَل : َمْن َسِمَع َصْوتَ َحدَّثَنَ ْعِد فَقَاَل : ُسْبَحاَن هللاِ ا اْبُن ُمبَاَرٍك ، َعْن َعْبِد الرَّ  الرَّ
  بَِحْمِدِه لَْم تُِصْبهُ َصاِعقَةٌ.

  
) ١٥٠/ ٥)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٧٨٥)، وأبو الشيخ في ((العظمة)) (٣٦٠/ ٧والطبري في ((تفسيره)) (، ٢٩٨٢٣ )٢١٥/ ١٠إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (

 .بأسانيد صحيحة
  

  هذه األدعية الخرافية:بعض بعد ذكر  ٢٠البقرة :قال الطبري في تفسيره للنص أو اآلية 
  

ْعَد: ِريٌح تَْختَنُِق تَْحَت    السََّحاِب، فَتََصاَعُد فَيَُكوُن ِمْنهُ َذِلَك الصَّْوتُ َوقَاَل آَخُروَن: إِنَّ الرَّ
  

رغم أنه تفسير وهمي خاطئ، لكنه محاولة لفهم طبيعي فيزيائي للظواهر الفيزيائية على األقل. ونعلم في عصور العلم 
  وقال الطبري: الحديثة أن ما يحدث هو تفريغ كهربائي بين السحب يصنع البرق وصوت الرعد.

  
، قَاَل: َحدَّثَنَا بِْشرُ ِذْكُر مَ  بَْيِريُّ ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن أَبِي َكثِيٍر، قَاَل: "  ْن قَاَل َذِلَك َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق، قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو أَْحَمَد الزُّ

يُح "ُكْنُت ِعْنَد أَبِي اْلَجلَِد، إِْذ َجاَءهُ َرُسوُل اْبِن َعبَّاٍس بِِكتَاٍب إِلَ  ْعُد: الّرِ ْعِد، فَالرَّ   ْيِه، فََكتََب إِلَْيِه: " َكتَْبَت تَْسأَلُنِي َعِن الرَّ
  

ِ، قَاَل: َحدَّثَنَا ِعْمَراُن ْبُن َمْيَسَرةَ، قَاَل: َحدَّثَنَا اْبُن إِْدِريَس،  َّ ِه، قَاَل َكتََب َعِن اْلَحَسِن ْبِن اْلفَُراِت، َعْن أَبِيَحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد 
ْعُد: ِريٌح "  ْعِد، فَقَاَل: " الرَّ   اْبُن َعبَّاٍس إِلَى أَبِي اْلَجْلِد يَْسأَلُهُ َعِن الرَّ

  
 ١٨: ٧٧ المزمورانظر والرعد موجود أيًضا في أدبيات التاناخ (كتاب اليهود المقدس، التوراة وملحقاتها)،  الخلط بين الريح

ْوبَعَِة.َصْوُت َرْعِدَك فِي ١٨(    ....)الزَّ
  

وإن تكن خاطئة  وتوجد محاوالت في براكوت من أحبار اليهود لتفسير الكوارث الطبيعية بعضها حاول عمل تفسير فيزيائي
   . وأخرى تفسيرات دينية خرافية لكنها تسحتق االحترام كمحاوالت الستعمال العقل

  



والرعد  لتصورات بعض األحاديث اإلسالمية لمالئكة يقومون على السحبأيًضا مشابه في أسرار أخنوخ  النص هذاو
  روى مسلم:والبرق، ف

  
 ْبُن َهاُروَن ، َحدَّثَنَا َعْبُد اْلعَِزيِز َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب ، َواللَّْفُظ ألَبِي بَْكٍر ، قَاالَ : َحدَّثَنَا يَِزيدُ  -٧٥٨٢

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل :  ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن ، َّ بَْينَا َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر اللَّْيثِّيِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى 
ى ذَِلَك السََّحاُب ، ةٍ ، فَإَِذا  َرُجٌل بِفَالَةٍ ِمَن األَْرِض ، فََسِمَع َصْوتًا فِي َسَحابٍَة : اْسِق َحِديقَةَ فُالٍَن ، فَتَنَحَّ فَأَْفَرَغ َماَءهُ فِي َحرَّ

َراجِ قَِد اْستَْوَعبَْت َذِلَك اْلَماَء ُكلَّهُ ، فَتَتَبََّع اْلَماَء ، فَإَِذا َرُجٌل قَائٌِم فِ  ُل اْلَماَء بِِمْسَحاتِِه ، فَقَاَل َلهُ : َشْرَجةٌ ِمْن تِْلَك الّشِ ي َحِديقَتِِه يَُحّوِ
ي ؟ فَقَاَل : إِنِّي َك ؟ قَاَل : فُالٌَن ، ِلِالْسِم الَِّذي َسِمَع فِي السََّحابَِة ، فَقَاَل لَهُ : يَا َعْبَد هللاِ ِلَم تَْسأَلُنِي َعِن اْسمِ يَا َعْبَد هللاِ َما اْسمُ 

ا إِْذ قُْلَت َهذَا ، فَإِنِّي َسِمْعُت َصْوتًا فِي السََّحاِب الَِّذي َهَذا َماُؤهُ َيقُوُل : اْسِق َحِديقَةَ فُالٍَن ، ِالْسِمَك ، فََما  تَْصنَُع فِيَها ؟ قَاَل : أَمَّ
  .أَْنُظُر إِلَى َما يَْخُرُج ِمْنَها ، فَأَتََصدَُّق بِثُلُثِِه ، َوآُكُل أَنَا َوِعيَاِلي ثُلُثًا ، َوأَُردُّ فِيَها ثُلُثَهُ 

  
  ورى أحمد بن حنبل:

  
، َوَكانَْت لَهُ َهْيئَةٌ َرأَْينَاهُ ِعْنَد حَ  - ٢٤٨٣ َسٍن، َعْن بَُكْيِر ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد َحدَّثَنَا أَبُو أَْحَمَد، َحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن اْلَوِليِد اْلِعْجِليُّ

هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا: يَا أَبَا اْلقَاِسِم إِنَّا نَْسأَلَُك َعْن َخْمَسِة ْبِن ُجبَْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: أَْقبَلَْت يَُهوُد إِلَى َرُسوِل 
، َعَرْفنَا أَنََّك نَبِيٌّ َواتَّبَْعنَاَك، فَأََخذَ َعلَْيِهْم َما أََخَذ إِْسَرائِي وا: هللاُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل، ُل َعلَى َبنِيِه، إِْذ قَالُ أَْشيَاَء، فَإِْن أَْنبَأْتَنَا بِِهنَّ

: أَْخبِْرنَا َكْيَف تَُؤنُِّث اْلَمْرأَةُ، َوَكْيَف تُْذِكُر قَاَل: " َهاتُوا " قَالُوا: أَْخبِْرنَا َعْن َعالَمِة النَّبِّيِ، قَاَل: " تَنَاُم َعْينَاهُ، َوال َينَاُم قَْلبُهُ " قَالُوا
ُجِل آنَثَْت " قَالُ ؟ قَاَل: " يَْلتَِقي اْلَماَءانِ  ُجِل َماَء اْلَمْرأَةِ أَْذَكَرْت، َوإِذَا َعَال َماُء اْلَمْرأَةِ َماَء الرَّ َم ، فَإِذَا َعَال َماُء الرَّ وا: أَْخبِْرنَا َما َحرَّ

قَاَل أَبِي: " قَاَل بَْعُضُهْم: يَْعنِي  -إِال أَْلبَاَن َكَذا َوَكذَا  إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه ؟ قَاَل: " َكاَن يَْشتَِكي ِعْرَق النََّسا، فَلَْم يَِجْد َشْيئًا يُالئُِمهُ 
بَِل "  ْعُد ؟ قَاَل: " َملٌَك ِمْن َمالئَِكِة هللاِ عَ  -اْإلِ َم لُُحوَمَها "، قَالُوا: َصَدْقَت، قَالُوا: أَْخبِْرنَا َما َهَذا الرَّ زَّ َوَجلَّ ُمَوكٌَّل بِالسََّحاِب فََحرَّ

ْوُت الَِّذي نَْسمَ  -أَْو فِي يَِدِه  - بِيَِدهِ  ُع ؟ قَاَل: " ِمْخَراٌق ِمْن نَاٍر، يَْزُجُر بِِه السََّحاَب، يَُسوقُهُ َحْيُث أََمَر هللاُ " قَالُوا: فََما َهَذا الصَّ
  ....إلخَصْوتُهُ " قَالُوا: َصَدْقتَ 

  
في تحقيقه لمسند أحمد، في حين ضعَّفه محققو طبعة الرسالة للمسند بقيادة  راجع كالمي عن هذا الحديث وتصحيح الشيخ العالمة أحمد شاكر له

، انظر موسوعة القبر المحفور لإلسالم/ باب الخرافات وتهربوا منه نظًرا لخرافاته ومنافاته للعلم والعقل معًا الشيخ شعيب األرنؤوط
  .٦٠والخزعبالت/ ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

د          الیوم األول   / في فصل الخلق  جینزبرج  یذكر لویس    سابعة یوج ي  ال رد، وف اك وب وم ھن ج مك سادسة ثل سماء ال أن في ال
سبع سماوات سبع أرضین                   ل ال ق مقاب د خل وم البعث، وأن اهللا ق ي ی وتى ف ھ الم ضمن ما یوجد الندى الذي سیحیي اهللا ب

. لغریبة مع تصور جغرافي أسطوريویسرد النص أسطورة طویلة عن األراضي الست األخرى غیر أرضنا وكائناتھا ا      
  . یستغرق خمسئة سنة، وھكذا من سماء إلى أخرىاءوأن السفر من األرض للسم

  
  :قارن بالنصوص اإلسالمیة عن تلك العقائد -
  

َوْدَق یَ    { َرى اْل ًا َفَت اٍل         َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ ُیْزِجي َسَحابًا ُثمَّ ُیَؤلُِّف َبْیَنُھ ُثمَّ َیْجَعُلُھ ُرَكام ْن ِجَب سََّماِء ِم ْن ال زُِّل ِم ِھ َوُیَن ْن ِخالِل ُرُج ِم ْخ
  النور} )٤٣(ِفیَھا ِمْن َبَرٍد َفُیِصیُب ِبِھ َمْن َیَشاُء َوَیْصِرُفُھ َعْن َمْن َیَشاُء َیَكاُد َسَنا َبْرِقِھ َیْذَھُب ِباَألْبَصاِر

  
  :وروى البخاري

  

لَّى   َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدَّثَ - ٤٨١٤ َنا َأِبي َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َسِمْعُت َأَبا َصاِلٍح َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َص
ُت               اَل َأَبْی ا َق وَن َیْوًم َرَة َأْرَبُع ا ُھَرْی ا َأَب اُلوا َی وَن َق ْیِن َأْرَبُع ْیَن النَّْفَخَت اَل َب لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَل      اللَّ ُت َق اَل َأَبْی َنًة َق وَن َس اَل َأْرَبُع َق

  َأْرَبُعوَن َشْھًرا َقاَل َأَبْیُت َوَیْبَلى ُكلُّ َشْيٍء ِمْن اْلِإْنَساِن ِإلَّا َعْجَب َذَنِبِھ ِفیِھ ُیَركَُّب اْلَخْلُق
  

وُل          َحدََّثِني ُمَحمٌَّد َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأبِ        - ٤٩٣٥ اَل َرُس اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض ي ُھَرْی ي َصاِلٍح َعْن َأِب
وَن           اَل َأْرَبُع ُت َق اَل َأَبْی ْھًرا َق وَن َش اَل َأْرَبُع ُت َق اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َبْیَن النَّْفَخَتْیِن َأْرَبُعوَن َقاَل َأْرَبُعوَن َیْوًما َقاَل َأَبْی

ًدا                 َس ا َواِح ا َعْظًم ى ِإلَّ ا َیْبَل ْيٌء ِإلَّ َساِن َش ْن اْلِإْن ْیَس ِم ُل َل ُت اْلَبْق َنًة َقاَل َأَبْیُت َقاَل ُثمَّ ُیْنِزُل اللَُّھ ِمْن السََّماِء َماًء َفَیْنُبُتوَن َكَما َیْنُب
  َوُھَو َعْجُب الذََّنِب َوِمْنُھ ُیَركَُّب اْلَخْلُق َیْوَم اْلِقَیاَمِة

  
  :وروى مسلم

  

ال                   ] ٢٩٥٥ [  ال ق رة ق ي ھری ن أب ي صالح ع ن أب ش ع ن األعم ة ع و معاوی حدثنا أبو كریب محمد بن العالء حدثنا أب
الوا أربعون شھرا                  ت ق ال أبی ا ق رة أربعون یوم ا ھری ا أب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما بین النفختین أربعون قالوا ی

سان شيء إال   قال أبیت قالوا أربعون سنة قال أبیت   ثم ینزل اهللا من السماء ماء فینبتون كما ینبت البقل قال ولیس من اإلن
  یبلى إال عظما واحدا وھو عجب الذنب ومنھ یركب الخلق یوم القیامة 

    

رة أن رسول             ] ٢٩٥٥ [  ي ھری ن أب ن األعرج ع اد ع وحدثنا قتیبة بن سعید حدثنا المغیرة یعني الحزامي عن أبي الزن
   اهللا علیھ وسلم قال كل بن آدم یأكلھ التراب إال عجب الذنب منھ خلق وفیھ یركب اهللا صلى

    

ن                  ] ٢٩٥٥ [  رة ع و ھری دثنا أب ا ح ذا م ال ھ ھ ق ن منب ام ب ن ھم دثنا معمر ع رزاق ح حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد ال
ھ      ھ      رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فذكر أحادیث منھا وقال رسول اهللا صلى اهللا علی ا ال تأكل سان عظم ي اإلن لم إن ف  وس
  األرض أبدا فیھ یركب یوم القیامة قالوا أي عظم ھو یا رسول اهللا قال عجب الذنب

   

يْ         { لِّ َش ى ُك َھ َعَل وا َأنَّ اللَّ َنُھنَّ ِلَتْعَلُم ُر َبْی زَُّل اَألْم ْد    اللَُّھ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمْن اَألْرِض ِمْثَلُھنَّ َیَتَن َھ َق ِدیٌر َوَأنَّ اللَّ ٍء َق
   الطالق})١٢(َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا 
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وحديث عجب الذنب عند الشيعة له تلميحات، ففي بحار الأنوار ج7 ص20  حديث19 من تفسير الإمام في تفسيره لقصة ذبح البقرة (قال عليه السلام في قصة ذبح البقرة : فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب، الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أريد خلقا جديد فضربوه بها) ، وفي ج13 ص105 حديثي6 و7 عن تفسير االعياشي وتفسير الإمام. وفي ج13 في تفسيره لقصة قتيل سورة البقرة (وقال سعيد بن جبير : بعجب ذنبها ، وقال يمان بن رئاب وهو أولى التأويلات بالصواب، وفي الهامش: في المصدر : وهو أولى التأويلات بالصواب ، لان عجب الذنب أساس البدن .) لكن سعيد بن جبير على حد علمي محسوب من أهل السنة من جيل التابعين. و وفي أسرار أخنوخ، يرى أخنوخ الندى والثلج والبَرَد في السماء الأولى بحسب خرافة سِفْر أسرار أخنوخ -5 6 من النسختين A and J:  5-1وأرياني مستودعات الثلج والجليد والملائكة الرهيبة التي تحفظ هذه المستودعات.   6 1وأرياني خزانات السحب التي منها يرتفع ويخرج، وأرياني مستودعات الندى الشبيه بزيت الزيتون، والملائكة الذين يحفظون مستودعاتهم، وكان منظرهم شبيهًا بكل زهور الأرض. وفي أسرار أخنوخ 40: 10 في النسختين J and A  القول المنسوب إلى أخنوخ الأسطوري: (10 وكتبتُ خزائنَ الثلج ومخازن الجليد، والرياح الباردة. ولاحظت كيف _بناءً على الموسم_ يملأ القائمون عليها السُحُبَ بها، ولا تفرغ خزائنُهم.)قارن مع سِفْر أخنوخ الأول (الإثيوبي) 34 و 36: 34 1 ومضيت من هناك إلى الشمال، إلى أطراف الأرض. فرأيت فيها آية رائعة جميلة في أطراف الكون. 2 رأيت فيها أبواب السماء مفتوحة في السماء، وعددها ثلاثة، من كلٍّ منها تخرج رياح الشمال التي تنفخ الصقيع والبَرَد والثلج والضباب والندى والمطر. 3 حينما تخرج من باب فهي مؤاتية. وحينما تخرج من البابين الآخرين تنفخ بعنف فتتأذَّى الأرض.  36 1 ومضيت من هناك إلى الجنوب، إلى أطراف الأرض. فرأيت فيها ثلاثة أبواب للسماء مفتوحة خرجت منها رياح الجنوب والندى والمطر. ...إلخوفي 60: -20 21 من أخنوخ الإثيوبي: (20 مسكن روح الندى في أطراف السماء. يُضَمُّ إلى خزانات المطر. يأتي (الندى) في الشتاء والصيف وينضم سحابُه إلى الغمام بحيث يعطي الواحدُ الآخرَ.  21 وحينما يَترُكُ روحُ المطرِ خزَّانَه، يأتي الملائكة ويفتحون الخزَّانَ ويُخرجونَ المطرَ. ...إلخ)وفي التاناخ الكتاب المقدس القانوني، في إرميا 10: 13 (13 إِذَا أَعْطَى قَوْلاً تَكُونُ كَثْرَةُ مِيَاهٍ فِي السَّمَاوَاتِ، وَيُصْعِدُ السَّحَابَ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ. صَنَعَ بُرُوقًا لِلْمَطَرِ، وَأَخْرَجَ الرِّيحَ مِنْ خَزَائِنِهِ.)



 ٢٨

  : بن حنبلوى أحمدور
  

صَّدَ       - ٦٥٦١ اٍل ال ِن ِھَل َسى ْب ْن ِعی ْن   َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َسِعیُد ْبُن َیِزیَد َعْن َأِبي السَّْمِح َع ِفيِّ َع
  َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو َقاَل

َأْرِض             ى اْل سََّماِء ِإَل ْن ال َلْت ِم ٍة ُأْرِس ِل ُجْمُجَم ى ِمْث اَر ِإَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْو َأنَّ َرَصاَصًة ِمْثَل َھِذِه َوَأَش
َنٍة َلبَ    َل              َوِھَي َمِسیَرُة َخْمِس ِماَئِة َس ا اللَّْی یَن َخِریًف َساَرْت َأْرَبِع ِسَلِة َل ْن َرْأِس السِّْل َلْت ِم ا ُأْرِس ْو َأنََّھ ِل َوَل َل اللَّْی َأْرَض َقْب ْت اْل َلَغ

  َوالنََّھاَر َقْبَل َأْن َتْبُلَغ َأْصَلَھا َأْو َقْعَرَھا
ُمَباَرِك َأْخَبَرَنا َسِعیُد ْبُن َیِزیَد َأُبو ُشَجاٍع َعْن َأِبي السَّْمِح َعْن ِعیَسى ْبِن ِھَلاٍل َحدََّثَناه اْلَحَسُن ْبُن ِعیَسى َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن الْ        

  َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْثَلُھ
  

 ٢٥٥٨ورواه الترمذي . إسناده حسٌن: قال فریق شعیب األرنؤوط
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Administrator
Text Box
وعند الشيعة في تفسير مجمع البيان للطبرسي: وفي قوله تعالى : " يدبر الامر من السماء إلى الارض " أي يدبر الامور كلها ويقدرها على حسب إرادته فيما بين السماء والارض ، وينزله مع الملك إلى الارض " ثم يعرج إليه " أي يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه " في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون " أي يوم يكون مقداره لو سار غير الملك ألف سنة مما يعده البشر : خمسمائة عام نزول ، وخمسمائة عام صعود ، والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي ، ويصعد إلى السماء ، فيقطع في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدونه أنتم ، لان ما بين السماء والارض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم . ، وقيل : معناه أنه يدبر الله سبحانه ويقضي أمر كل شئ لالف سنة في يوم واحد ، ثم يلقيه إلى ملائكته ، فإذا مضى الالف سنة قضى لالف سنة اخرى ، ثم كذلك أبدا. وقيل : معناه : يدبر أمر الدنيا فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الارض مدة أيام الدنيا ، ثم يرجع الامر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها ، حتى ينقطع أمر الامراء وحكم الحكام ، وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة ، فالمدة المذكورة مدة يوم القيامة إلى أن يستقر الخلق في الدارين ، فأما قوله : " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة . ، وقيل : إن المراد بالاول أن مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم ، وإلى السماء السابعة مقدار خمسين ألف سنة . ، وقيل : إن الالف سنة للنزول والعروج ، والخمسين ألف سنة مدة القيامة.  وفي ج11 ص 111حديث 3 ينقل عن تفسير القمي: أبي عن ابن أبي عمير ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى غضب على ملك من الملائكة فقطع جناحه وألقاه في جزيرة من جزائر البحر ، فبقي ما شاء الله في ذلك البحر ، فلما بعث الله إدريس عليه السلام جاء ذلك الملك إليه فقال : يا نبي الله ادع الله أن يرضى عني ويرد علي جناحي، قال : نعم ، فدعا إدريس ربه فرد الله عليه جناحه ورضي عنه ، قال الملك لادريس : ألك إلي حاجة ؟ قال : نعم ، احب أن ترفعني إلى السماء حتى أنظر إلى الملك الموت ، فإنه لا تعيش لي مع ذكره ، فأخذه الملك إلى جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة فإذا ملك الموت جالس يحرك رأسه تعجبا ، فسلم إدريس على ملك الموت وقال له : مالك تحرك رأسك ؟ قال : إن رب العزة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة ، فقلت : رب كيف يكون هذه وغلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام ، ومن السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام،  ومن السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة خمسمائة عام،  وكل سماء وما بينهما كذلك ، فكيف يكون هذا ؟ ! ثم قبض روحه بين السماء الرابعة و الخامسة وهو قوله : " ورفعناه مكانا عليا " قال : وسمي إدريس لكثرة دراسة الكتب . وفي ص 124 حديث5 عن تفسير القمي: أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بقي نوح في قومه ثلاث مائة سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه ، فهم أن يدعو عليهم فوافاه عند طلوع الشمس اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة سماء الدنيا وهم العظماء من الملائكة ، فقال لهم نوح : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا وإن غلظ مسيرة سماء الدنيا خمسمائة عام ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام ، وخرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقت ، فنسألك أن لا تدعو على قومك...إلخ وفي ج18 ص125 حديث40 عن الأمالي للصدوق: أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الاعمش ، عن عباية بن ربعي ، عن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له : النور...إلخ قوله فعبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى الحجب ، والحجب خمسمائة حجاب ، من الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام ، ثم قال : تقدم يا محمد ، فقال له : يا جبرئيل ولم لا تكون معي ! قال : ليس لي أن أجوز هذا المكان، وفي ج55 ص15 باب الحجب  والأستار حديث 1عن كتاب التوحيد والخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله ، عن تميم بن بهلول ، عن نصر بن مزاحم المنقري ، عن عمرو بن سعد ، عن أبي مخنف لوط بن يحيى ، عن أبي منصور ، عن زيد بن وهب ، قال : سئل أميرالمؤمنين عليه السلام عن الحجب ، فقال : أول الحجب سبعة ، غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام ، وبين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، والحجاب الثاني سبعون حجابا ، بين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، وأورد المجلسي في بحاره كذلك الحديث نقلاً عن كتب السنة من تفسير الدر المنثور ج55 ص 35-37 أحاديث20 و25-27 وفي ص39 حديثي 49-50 تفسير لابن عباس لآية {يوم كان مقداره ألف سنة}



ع  زء المراج سب الج طوریة، ح ین األس سبع أرض ماوات وال سبع س ن ال ة ع د الیھودی اطیر والعقائ ا األس ي ورد بھ الت
  ٣٤ إلى ٢٠س من كتاب أساطیر الیھود للویس جینزبرج بموضوع الخلق، المالحظات من الساد

 
PK 23, 154b-155a; Tehillim 9, 87 (comp. the parallel passages cited by Buber); and Tadshe 6, 19-20, 
Philo, De M. Opif., 30-34, and in 4 Maccabees 14. 17, Philo, All. Leg., 1. 2., Philo is not to be assumed 
(against Epstein, R.EJ., XXI, 87, seq.), Koheleth 1. 2, Hagigah 12b, The seven heavens are further 
mentioned in BR 19. 7; PK 1, 1b, and 24, 154b-155a (the names of the heavens are different here from 
those in the Talmud); PR 5, 17b-18b, and 15, 68b; Shir 5. 1; Tan. B. III, 37-38; Tan. Pekude 6 and Naso 
15; BaR 12. 6 and 13. 2; WR 29. 11; Tehillim 9, 88, and 109, 471; Seder Rabba di-Bereshit 5-6. The 
last-named source, 21-26, also gives a detailed description of the heavens (this is the only rabbinic 
passage which speaks of a heavenly ladder leading from one heaven to another; comp, note 49 on Vol. I, 
p.70). See also , Aseret ha-Dibrot 63-65 and the older version of this Midrash on the first 
commandment; ARN 37,110; Midrash Shir 2b; Alphabetot 86·Ri; PRE 18; DR 2. 32; comp. also PK 1, 
7b; PR 20, 98b, 1Mb165a, 172a; III,9a-lOa. That the idea concerning the seven heavens originated in 
the tannaitic period cannot be definitely proved. It is found in a statement by R. Meir (ARN,loc. cit.), 
but the authenticity of this source is not above suspicion. From DR 2. 32; Tehillim 109, 471, and 148, 
538, it may be seen that even much later the prevailing view was that there were only three (according 
to some, two) heavens. This view is in agreement with the opinion of 12 Testaments, Levi 3, and 2 Cor. 
15. 6. 2 Enoch 3-31, whose cosmogony, however, is rather syncretistic, and the following 
pseudepigraphic works (which contain Christian revisions),3 Baruch; Ascension of Isaiah 8. 13; 
Testament of Abraham 19 (longer recension), as well as some versions of the 12 Testaments (containing 
Christian revisions), 1oc. cit., are the oldest passages referring to the seven heavens. The view of "ten 
heavens" (corresponding to the ten groups of angels; it may also be a learned combination of the views 
concerning the three and seven heavens, respectively) is found in some of the texts of 2 Enoch 22 and 
Zohar II, 164b-165a and 172a. The later popular view among Jews, Christians, and gnostics was that 
there were seven heavens. The learned classes, however. were not inclined to accept this view; they 
were of the opinion that two, or at most, three heavens, were sufficient. As to the rabbinic sources, 
comp, Hagigah, DR, Tehillim, loc. cit. As to the Church Fathers, see Ginzberg, Haggada bel den 
Kircheno., 10-14, as well as Siegfried, Philo, index, S.V. "Himmel". In the description of the individual 
heavens, each of the sources follows its own way. As to the pseudepigraphic works, comp. 2 Enoch; 3 
Baruch; Ascension of Isaiah; 12Testaments, Levi. As to the rabbinic literature, see Hagigah; Seder 
Rabba di-Bereshit 21-26; Sode Raza in Yalkut Reubeni on Gen. 1. 1, 3c-4a; Raziel 12a-13d, 19a-19c, 
and 27c-27d; Zohar II, 254a-263a, whose fantastic description of the seven "Hekalot " (the heavenly 
halls) is nothing more than an account of the seven heavens. Just as the gnostics speak of three hundred 
and sixty-five heavens (Tertullian, Haer., 1), even so do the Jewish mystics assert that besides the seven 
heavens there is still another great number of heavens; comp, BHM I, 132; Alphabetot 89; Sode Raza, 
loco cit. With regard to the description of the heavens in the text according to Hagigah, the following is 
to be noticed. The manna is placed in the third heaven; comp. vol. III, p, 44, and Apocalypse of Baruch 
As to the fourth heaven in which the heavenly temple is situated, comp. Zebahim 62a; Menahot 110a; 
Kebod Huppah, 11. For the literature appertaining to this subject, see Excursus 1. PR 20, 98b, seems to 
locate the heavenly temple in the seventh heaven. As to the removal of the instruments of punishment 
from the sixth heaven, comp, Tan. B. I, 99; BR 51. 3; TehilIim 5. 54. With regard to this subject, i.e., on 
the idea that no evil is to be found in God's proximity, see note 9. Comp. further Enoch 60. 17, and vol, 
IV, p. 102. As to the dew for the purpose of quickening the dead, comp, vol. III, p. 95; vol. IV, p. 333, 
336, 360. See also the Apocalypse of Baruch 29.7 and 73. 2; 2 Enoch 22. 9; as well as the "dew of light" 
of the gnostics in Preuschen, Adamschriften, 63. The old rabbinic sources where this is mentioned are 
the following: Yerushalmi Berakot 5, 9b; Ta'anit 1, 63d. This dew particularly plays a very important 
part in mystic literature; comp. PRE 34 (end) and the sources cited by Luria. As to the seventh heaven' 
Arabot, comp, BHM I, 132, which is the source for Tola'at Ya'akob (at the end of Asher Yazar). 
 
 28 For a full account of the seven earths, see Konen 35-37; Seder Rabba di-Bercshit 5-2g (different 
versions); Raziel  27a-27b. Older sources speak of seven or ten names of the earth (comp. note 22 with 
reference to the seven or ten heavens), as well of the seven earths. It is, however, doubtful whether this 
does not really mean seven parts (zones); comp. PK 24, 155a; WR 19. 11; Shir 6. 4 (here, however, only 
six heavens are mentioned, the highest of which, where God dwells, not being included, and six earths; 
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comp, PK 1, 7b, and ShR 15. 26); ARN 38, 110; second version 43, 119; Mishle 8, 59, and 9, 61; 
Tehillim Ill, 402; PRl~ 8; see further Sode Raza in Yalkut Reubeni on Gen.1, 1, 2d-3a. Another 
sevenfold division of the earth is to be found in the following statement of Hagigah 12b and, with 
essential variants, in Yerushalmi 2, 77a; Leket 8b; TehiIlim 104,442; Seder Rabba di-Bershit 11. Ac-
cording to this statement, the earth rests on pillars, which rest on water, which rests on mountains, 
which rest on the winds, which rest on storms, which rest on God's arm. The number of the pillars upon 
which the earth rests is variously given; seven, twelve, and even one, whose name is "Zaddik " 
(righteous). These seven pillars of the earth are personified in the Clementine writings as the seven 
saints Adam, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and Moses. The view that there is a connection 
between the seven pillars of the earth spoken of by the Rabbis and the seven saints of the Clementine 
writings, first suggested by Ginsberg in the Jewish Encyclopedia, IV, 114, is now proved to be correct 
by Alphabetot 103, where the seven pillars are actually identified with the seven pious men: the three 
patriarchs and Moses, Aaron, David, and Solomon 
 
29 BR 1. 13; Tan. B. I, 6. Comp. also Alphabetot 97 
 
31 BR 6. 6 and numerous parallel passages cited by Theodor ,Comp. likewise Ascension of Isaiah 7. 18; 
vol. II, p. 307; vol. III, p. 111; vol. IV, p. 334. See also the sources cited in the following note 
 
32 Ta'anit l0a; Pesahim 94a; Yerushalmi Berakot I, 2c. Comp. the material collected by Hirschensohn, 
Sheba' Hokmot, 1-13, on the views of the ancient rabbinic sources concerning the extension of the earth 
and other physical-meteorological observations found in these writings. On the thickness of the heavens 
comp. BR 6. 6, and the Greek Baruch 3 
 
34 Konen 28-31; Baba Batra 25a; vol. II I, pp. 160, 232 
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Sources for the dew of resurrection 

Hagigah12b, also Ta'anit 7a talks about similarity of the reviving of the soul by rain and quickening of the dead, Compare Qur'an in surah Al-Hagg 22: 5-7, Surah Fosselat 41: 39

Also in the legend of Elijah in volume4 of Louis Ginzberg , we read:

Now God had the prophet in His power. He could give heed unto Elijah's prayer only provided the prophet
released Him from the promise about a drought, for resuscitation from death is brought about by means of dew, and this remedy was precluded so long as Elijah kept God to His word withholding dew and rain from the earth 
(yerushalmi Berakot5: 9b, Ta'anit 1: 63d)

Also in the legend of Ezekiel according to haggadah:

ER5: 24, and Sanhedrin 92b
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Text Box
قصتا إحياء إيليَّا وحزقيال للأموات بحسب الهاجادة كانت عن طريق ندى البعث من الموت. جعل الله إيليَّا يخلي اللهَ من وعده له بعدم إنزال المطر مقابل أن ينزل له الندى ليحيي الميت.وفي أسرار أخنوخ 30: 3- 4، النسخة J: (في السماء الأولى، أعلى الأفلاك، وضعت كرونوس؛...في السماء الثانية وضعت أفريديت، وفي الثالثة أريس، وفي الرابعة الشمس، وفي الخامسة زيوس، وفي السادسة إرميس، وفي السابعة القمر أدناهن، وبالنجوم السفلى جمَّلْتُ (أو زَيَّنْتُ) الهواء في الأدنى.)  قارن مع القرآن: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [فصلت: 12] {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ} [الملك: 5] نفس التصور أن النجوم داخل الكوكب بداخل غلافه الجوي (سمائه) وليست خارجه في الفضاء، وهو تصور بدائي.// وخرافة السبع سماوات مرتبطة بتصور القدماء لسبعة أفلاك تدور فيها الشمس والقمر وخمسة أجرام (كواكب) كانوا يعرفونها من كواكب مجموعتنا الشمسية فقط، قبل اختراع التلسكوب، وهي خطأ عمليا، وتصوروا وجود أفلاك كأفلاك الخياطة تدور فيها الكواكب. وقد ذكرت بيت الشعر لأبي تمَّام الذي ذكر فيه السبعة الشهب. 



 ٢٩

ْسَتَقرٍّ    {{{الھاجادة مصدر أسطورة    الھاجادة مصدر أسطورة    الھاجادة مصدر أسطورة     ْسَتَقرٍّ    َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُم ْسَتَقرٍّ    َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُم َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُم
   }}}َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِمَلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِمَلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم

   

ابلي     ود الب ي التلم ـ      The Babylonian Talmudف ة المختصرة ل ة االنجلیزی ي الترجم ي  MICHAEL L. RODKINSON ف  ف
  ٢٧٢ص/  ھاجادة١١الفصل  / Tractata Sanhedrine /الكتاب الثامن

  
ھ " لماذا تظھر الشمس في الشرق وتأفل في الغرب؟    : " ثانیًا الَربِّي  ونیوستسأل أن  س      : "فأجاب سألت نف س، ل ت العك و كان ل
ى          : "أجابھ أنتونیوس ." السؤال ال مكوث، إل ي الغرب، فلتظل تتحرك ب ع ف اذا تقب ول، لم ى موضع     أقصد الق أن تصل إل

راقھا؟ ھ" إش ة ب : "فأجاب ل التحی رب  ألج ي الغ سكینة ف ا، ألن ال سالم لخالقھ ا."  ال اً بفأج وس ثانی ى  فل: " أنتونی ل إل ترح
  ."ھذا سیؤذي العمال والسائرین في الطرقات: "فأجابھ الَربِّي" منتصف السماء فتحیي الرب وتظل ھناك؟

  
نرى ) اآلباءإعداد (من فصل ) استالم موسى للتوراة(نوان تحت عوفي كتاب أساطیر الیھود، للویس جینزبرج  -

  .أسطورة عن أن موسى بعد صعوده إلى جبل سیناء، صعد منھ إلى السماء إلى الرب واستلم منھ التوراة شخصیًا
  
  :ولنترجم بعض الفقرات الھامة  
  

ة             ین المالئك ًا ب ر جبروت . ثم جاء موسى إلى حشوٍد من مالئكة الرعب الذین یحیطون بعرش الجاللة، وھم األقوى واألكث
ھ                    ھؤالء حی  ال ل ى موسى، وق ھ عل ألق عظمت شر ت رب ن ن ال ة، لك وا حرق موسى بأنفاسھم الناری ٍذ تمن شدة   : "نئ امسك ب

الوا هللا       ." عرشي، وجاوْبھم  سماء، ق ي ال دركین وجود موسى ف رأة       : "عندما صار المالئكة م ن ام َد م ذي ُوِل ل ال اذا یفع م
الي   " ھنا؟ وراة       : "وأجاب اُهللا كالت د جاء الستالم الت ك       فاس ." لق ى ذل الوا عالوة عل ة وق سك    : "تمر المالئك ع نف ا رّب، اقن ی

الیم   " بالكائنات السماویة، دعھم یأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان التراب؟    سرد تع ثم یجیبھم موسى ب
ذا لعلك               یة ك وراة وص ي الت وب ف ا مكت ة فیھ ل نقط ى ك سألھم عل ورھم، وی شر وأم صة للب ي مخص ي ھ وراة الت م الت

  .إلخ الحوار الطویل....تحتاجونھا
  

ى   ة موس ْت دراس سماء [ُخطَِّط ي ال الیم      ] ف ھ التع دارس مع رب یت ان ال ار ك ي النھ ث ف ًا، بحی ین یوم دة أربع وراة لم للت
ة        . المكتوبة، وفي اللیل الشفویة   ي الجن ار، ألن ف ل والنھ ین اللی ة ب ى التفرق َل ال  "بھذه الطریقة كان قادرًا عل ُل ِمْث اِر  اللَّْی نََّھ

ار، إْذ إذا سمع            ]المترجم_١٢: ١٣٩المزمور  " [ُیِضيُء ن النھ ل ع ز اللی ى تمیی ، كانت ھناك عالمات أخرى بھا قدر عل
مباركًا لیكن "علم أن ھذا ھو النھار، لكن إذا سبحوه بـ ." قدوس، قدوس، قدوس، رب الجنود"المالئكة یسبحون الربَّ بـ  
ھ        _ أیضًا_ثم. ن ھذا ھو اللیلعلم أ." الرّب لمن یستحقون البركة   م أن ھ، عل سجد أمام ربِّ وت ام ال ل أم إذا رأى الشمس تمث

ل      _ من ناحیة أخرى  _اللیل، إذا    ت بعم ة الوق ى معرف سجد القمر والنجوم عند قدمیھ، علم أنھ النھار، كان قادرًا كذلك عل
ي سمعھا    . لى األرضالمالئكة، ألنھم في النھار یجھزون المنَّ إلسرائیل، وفي اللیل یرسلونھ إ       صلوات الت كذلك جعلتھ ال

، "ساله "تسبق الصالة، علم أنھ النھار، لكن إذا سبقت الصالة تالوةَ  " ساله"في السماء یعرف الوقَت، إْذ إذا سمَع تالوة     
  .یكون اللیل إذن

  
  :نقارن مع نصوص اإلسالم

  
  :جاء في القرآن

  
  ٣٨: یس} )٣٨(َك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِل{
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Hag 13b in Talmud, Pesik. R. xx., ed. Friedmann, pp. 96b, 98a; see editor's notes, This ascension of Moses is described more elaborately in the Shir ha-Shirim Rabba fragment, ed. Wertheimer, "Bate Midrashot," iv., Jerusalem, 1897 (compare with this the Hekalot in Jellinek, "B. H." ii. 41-46, iii. 94f, v. 170-190, vi. 110-111; also Merkabah de-R. Yishmael in Wertheimer, "Bate Midrashot," i., Jerusalem, 1893; and Jellinek's introduction to each of the treatises,(Suk. 5a , Yoma 4a ,ib. 4b , Shab. 88b-89a , Ex. R. xxviii , Baba Mezi'a.. 87b , Ex. R. xlvii. 9 ,ib. i., 
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 ٣٠

  :روى البخاريو
  

لَّى    - ٤٨٠٢ يِّ َص  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكْنُت َمَع النَِّب
ا    اللَُّھ َعَلْیِھ   اَل َفِإنََّھ ُم َق َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجِد ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َفَقاَل َیا َأَبا َذرٍّ َأَتْدِري َأْیَن َتْغُرُب الشَّْمُس ُقْلُت اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَل

  }ُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم َوالشَّْمُس َتْجِري ِل{ َتْذَھُب َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت اْلَعْرِش َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى 
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْعَمِش َعن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل -  ٣١٩٩
ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَأِبي َذرٍّ ِحیَن َغَرَبْت الشَّْمُس َأَتْدِري َأْیَن َتْذَھُب ُقْلُت اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم َقاَل َفِإنََّھا َتْذَھُب َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَّ

ْنَھا َوَتْسَتْأِذَن َفَلا ُیْؤَذَن َلَھا ُیَقاُل َلَھا اْرِجِعي ِمْن َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت اْلَعْرِش َفَتْسَتْأِذَن َفُیْؤَذُن َلَھا َوُیوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَلا ُیْقَبَل ِم
  }َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم{َحْیُث ِجْئِت َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِرِبَھا َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى 

  
دََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا اْلُحَمْیِديُّ َح-  ٤٨٠٣

  اْلَعْرِشَقاَل ُمْسَتَقرَُّھا َتْحَت } َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا { َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َقْوِلِھ َتَعاَلى 
  
  

  :روى مسلمو
  

ن                   ] ١٥٩[  ونس ع دثنا ی ة ح ن علی دثنا ب وب ح ن أی ال ب حدثنا یحیى بن أیوب وإسحاق بن إبراھیم جمیعا عن بن علیة ق
ذھب            ن ت درون أی ا أت ال یوم لم ق إبراھیم بن یزید التیمي سمعھ فیما أعلم عن أبیھ عن أبي ذر أن النبي صلى اهللا علیھ وس

ورسولھ أعلم قال إن ھذه تجري حتى تنتھي إلى مستقرھا تحت العرش فتخر ساجدة فال تزال كذلك ھذه الشمس قالوا اهللا   
ستقرھا تحت      ى م حتى یقال لھا ارتفعي ارجعي من حیث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعھا ثم تجري حتى تنتھي إل

ت فترج     م      العرش فتخر ساجدة وال تزال كذلك حتى یقال لھا ارتفعي ارجعي من حیث جئ ا ث ن مطلعھ ة م ع فتصبح طالع
ن             ة م بحي طالع ا ارتفعي أص ال لھ ستقرھا ذاك تحت العرش فیق ى م ى تنتھي إل ا شیئا حت اس منھ ستنكر الن تجري ال ی

ال ینفع نفسا إیمانھا { مغربك فتصبح طالعة من مغربھا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حین      
  }   كسبت في إیمانھا خیرا لم تكن آمنت من قبل أو

    
ھ            ] ١٥٩ [  ن أبی راھیم التیمي ع ن إب ونس ع ن ی د اهللا ع وحدثني عبد الحمید بن بیان الواسطي أخبرنا خالد یعني بن عب

  عن أبي ذر أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال یوما أتدرون أین تذھب ھذه الشمس بمثل معني حدیث بن علیة 
    

راھیم     وحدثنا أبو ب   ] ١٥٩ [  ن إب كر بن أبي شیبة وأبو كریب واللفظ ألبي كریب قاال حدثنا أبو معاویة حدثنا األعمش ع
ا ذر             ا أب ال ی شمس ق ت ال التیمي عن أبیھ عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جالس فلما غاب

ذھب ف    ا ت ا          ھل تدري أین تذھب ھذه قال قلت اهللا ورسولھ أعلم قال فإنھ ل لھ د قی ا ق ا وكأنھ ؤذن لھ سجود فی ي ال ستأذن ف ت
  ارجعي من حیث جئت فتطلع من مغربھا قال ثم قرأ في قراءة عبد اهللا وذلك مستقر لھا 

    
ن                 ] ١٥٩ [  ش ع دثنا األعم ع ح دثنا وكی ج ح ال األش ا وق ال إسحاق أخبرن راھیم ق حدثنا أبو سعید األشج وإسحاق بن إب

الى             إبراھیم التیمي عن أبیھ عن أ      ول اهللا تع ن ق ھ وسلم ع ال سألت رسول اهللا صلى اهللا علی ي ذر ق شمس تجري   { ب وال
  قال مستقرھا تحت العرش } لمستقر لھا 

  
  

ل                       ات األرض ب ول بثب و الق ة وھ ي الھاجادة التلمودی ذي ف س الخطأ العلمي ال ي نف ا ف ونجد أن القرآن واألحادیث قد وقع
ن استدارتھا وأن         سیر            وبوضوح تسطحھا بدًال م ن التف دًال م ل، ب ار واللی ي النھ سببة ف ا مت ا أو علیھ شمس حولھ ة ال حرك

  . ساعة أمام الشمس٢٤العلمي السلیم وھو دوران األرض حول نفسھا مرة كل 
  
  



عة، عند الحدیث هذا یوجد ال فسرها الش  : ٥٥ جاألنوار حار في المجلسي و
 
ـه ینتهـي معـین لحـد أ)  لها لمستقر تجر والشمس( ه ، دورهـا إل  قطـع إذا المسـافر مسـتقر فشـ

تهـا فإن السماء لكبد أو ، مسیره ـه حر طـاء توجـد ف ـة فـي ورد بـل ، إ ـودا هنـاك لهـا أن الروا  ، ر
 لهـا فـإن والمغـارب قالمشار من یوم لكل مقدر لمنتهى أو ، مخصوص نهج على لها الستقرار أو
غـرب مطلـع مـن یـوم ـل طلـع ومغرـا مشـرقا وسـتین ثالثمائـة دورهـا فـي  التعـود ثـم مغـرب فـي و

 . العالم خراب عند جرها لمنقطع أو ، القابل العام إلى إلیهما
 

 التفسـیر فـي المنثـور الـدر تفسـیر مـن ینقـل أفقـه التسـاع نظـرا الجـزء نفـس مـن آخـر موضـع وفـي
 ذر أبي حدیث السنة أهل تفاسیر تب من المأثور

 
 

 :رغم ذلك فقد فلت منهم وتسرب لهم هذا الحدیث
 

م ، عــن دمحم : االختصـاص  عــن دمحم بـن أحمــد العلـو ، عــن أحمـد ـبـن زـاد ، عــن علـي اـبـن إبـراه
اح الكـنـاني ، قــال  ســى ، عــن یــونس ، عــن أـبـي الصــ ــه الســالم عــن : ـبـن ع ــا عبــدهللا عل ســألت أ

ــال ( ـقـول هللا  ســجد ـلـه مــن فــي الســماوات واالرض و الشــمس والقمــر والنجــوم والج أـلـم تــر أن هللا 
ة ) ( جر والدوابوالش ل یـوم ولیلـة : فقال ) اآل سـجدة إذا صـارت فـي : إن للشمس أرع سجدات 

طلــع الفجــر ، قلــت  ذاك الفجــر الكــاذب ، الن : بـلـى جعلــت فــداك ، قــال : طــول الســماء قبــل أن 
الشــمس تخــرج ســاجدة وهــي ـفــي طــرف االرض ، فــإذا ارتفعــت مـــن ســجودها طلــع الفجــر و دخـــل 

 .وقت الصالة 
ـدت قبـل الـزوال ، فـإذا صـارت وأما ا ة وارتفع النهـار ر ة فإنها إذا صارت في وس الق لسجدة الثان

ـــة فـیــدخل وقـــت  ـــدت وســـجدت ، فـــإذا ارتفعـــت مـــن ســـجودها زاـلــت عـــن وســـ الق حـــذاء العـــرش ر
 .صالة الزوال 

لیـل ، وأما السجدة الثالثة أنها إذا غابت من االف خـرت سـاجدة ، فـإذا ارتفعـت مـن سـجودها زال ال
 ما أنها حین زالت وس السماء دخل وقت الزوال زوال النهار



 ٣١

صدر ادة م صدرالھاج ادة م صدرالھاج ادة م عید،     الھاج قّي أم س ین أش در الجن ر ق دیث تقری عید،  ح قّي أم س ین أش در الجن ر ق دیث تقری عید،  ح قّي أم س ین أش در الجن ر ق دیث تقری    ح
    في القرآن واألحادیث في القرآن واألحادیث في القرآن واألحادیثأخذ العھد على البشر في صلب آدمأخذ العھد على البشر في صلب آدمأخذ العھد على البشر في صلب آدمووو
  

  :لحادمرشد إلى اإلكتب 
  

  :لـ لویس جینزبرج، ما ترجمتھ كالتالي) أساطیر الیھود(في كتاب ) قصة آدم( جاء في
  

ة  ْت، یحمل مالك ال       : تتحد روُح وجسُد اإلنساِن بھذه الطریق د حمل رأة ق دما تكون ام ل  لعن ة (ی ام    Lailah)لیل ةَ  أم  النطف
ا سیصیر      . الربِّ ھ  ویأمر الرُب بنوِع م رًا أم      : ل ًا،        سواء أسیكون ذك یًال أم قبیح رًا، جم ًا أم فقی ًا، غنی ى، ضعیفًا أم قوی أنث

سان                  ى ضمیر اإلن ان إل ط ُیتَرك م فق وى واإلث ف ستكون، التق ر كی صفات اُألَخ طویًال أم قصیرًا، سمینًا أم نحیًال، وكل ال
ائالً        ة وال    : "نفسھ، ثم یعیِّن الرُب للمالِك الُمعیَّن على األرواح ق روَح الفالنی ي ال ب ل ي      اجل ة، الت ي الجن ة ف ة، المخزن فالنی

ت           ت وكی ن كی ى الحضرة          ."  اسمھا كذا وكذا، والتي ھي م دخل إل دما ت ع عن ة، وھي ترك ب المالُك األرواَح المعیَّن یجل
ا             ." ادخلي ھذه النطفة  : "اإللھیة، ویصدر الرُب األمرَ    ول أنھ ِة النجسة وتق ذه النطف ي ھ ى وضِعھا ف ،وتتوسل وتحتج عل

ونَ    مقدسة وصافیة و   رُب أن تك ال ال ا ق ویواسیھا  . جزء من عظمتھ، وأنھا سعیدة في ھذا العالم الذي تعیش فیھ منذ یوم م
ى اآلنَ                : "الرُب شیَن حت ھ تعی ِت فی ذي كن الِم ال ن الع ھ أفضُل م ذي سأدخلِك فی الم ال ذا      ." الع َك لھ اَن ذل ِك ك دما خلقُت ،وعن

م األم      ، ثم ُتْجَبر الروُح على دخوِل النطفِة ضدَّ     ."الغرض ى رح ة إل رةً  ثانی َة م ویحرسھا  .  رغبِتھا، ویحمل المالك النطف
  مالكان لكي ال تغادر النطفة أو تنزلق منھا

  
ى رؤ         سھم،  وثم في الصباح یأخذھا المالُك ویحملھا إلى الجنِة ویریھا المستقیمین الذین یجلسون في مجِدھم، بالتیجاِن عل

ذا أصبحوا      ثم یعظھا بأن ھؤالء قد تشكلوا مثلك في        وراِة ل ي الت ربَّ ووصایاه ف ي    أرحام أمھاتھم وأطاعوا ال شاِركین ف م
  .ھذه النعمِة، وإال فإن مصیَره سیكون أن یھلَك في المكاِن اآلخِر

  
ا یصرخ           اللیلفي   ة، بینم سیاط الناری ، یأخذ المالك الروح إلى الجحیم، ویریھا المذنبین الذین تضربھم مالئكة الھالك بال

ذنبین         " ویاله، ویاله: "طواَل الوقِتالمذنبون   م العصاة الم أن ھؤالء ھ روَح ب ظ المالُك ال لكن ال رحمة تلتفت إلیھم، ویع
وراِة           . الھالكین في النار   ربِّ والت وا سنن ال م یتبع ى الخز    .......والذین ل أتون إل خ ی أمره ناصحاً   إل ذاب، وی ت  : "ي والع أن

  ." فلتكن عادًال مستقیمًا ال شریرًا، لعلك تربح في الحیاة القادمةأیضًا مصیرك المغادرة من ھذا العالِم، لذا
  

ھ         الَم بأكمل بین الصباح والمساء یحمل المالُك الروَح وینزھھا ویریھا أین ستعیش وأین ستموت، وأین ستدفن، ویریھا الع
ى            اك تبق م األم، وھن ى رح دھا إل سعةَ  شھوٍر   ویریھا الصالحین واآلثمین وكل األشیاء، وفي المساء یعی نص   .....ت خ ال إل

  .وبقیة األسطورة
  

================================================================  

  : للملك داوود١٣٩وجاء في كتاب الیھود المقدس، في مزمور 
  
ِسي     .  َأْجِل َأنِّي َقِد اْمَتْزُت َعَجًباَأْحَمُدَك ِمْن١٤. َنَسْجَتِني ِفي َبْطِن ُأمِّي   . َألنََّك َأْنَت اْقَتَنْیَت ُكْلَیَتيَّ   ١٣( َك، َوَنْف َي َأْعَماُل ٌة ِھ َعِجیَب

ا  َك َیِقیًن ِرُف ذِل اِق اَألْرضِ     ١٥. َتْع ي َأْعَم ُت ِف اِء، َوُرِقْم ي اْلَخَف ِنْعُت ِف ا ُص اِمي ِحیَنَم َك ِعَظ ِف َعْن ْم َتْخَت اَك ١٦. َل َرَأْت َعْیَن
  ١٦-١٣: ١٣٩مزمور ) .ا ُكِتَبْت َیْوَم َتَصوََّرْت، ِإْذ َلْم َیُكْن َواِحٌد ِمْنَھاَأْعَضاِئي، َوِفي ِسْفِرَك ُكلَُّھ

  
================================================================  
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 ٣٢

  : أحادیث محمد الصحیحةو  آیات القرآنولنقارن كل ھذا مع*
  
  

  :من أحادیث تقریر مصیر الجنین:  أوًال-
  

  : البخاريروى اإلمام
  

ال     :  حدثنا مسدد قال   - ٣١٨ لم ق : حدثنا حماد، عن عبید اهللا بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى اهللا علیھ وس
ر  : یا رب نطفة، یا رب علقة، یا رب مضغة، فإذا أراد أن یقضي خلقھ قال: إن اهللا عز وجل وكل بالرحم ملكا یقول     ( أذك

  ).ق واألجل، فیكتب في بطن أمھأم أنثى، شقي أم سعید، فما الرز
 

  حدثنا حماد بن زید، عن عبید اهللا بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ،:  حدثنا أبو النعمان- ٣٣٣٣
یا رب نطفة، یا رب علقة، یا رب مضغة، فإذا : إن اهللا وكل في الرحم ملكا، فیقول: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال   

  ).یا رب أذكر، یا رب أنثى، یا رب شقي أم سعید، فما الرزق، فما األجل، فیكتب كذلك في بطن أمھ: لقھا قالأراد أن یخ
  

ْنُھ َعْن  َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا َحمَّاٌد َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن َأَنٍس َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َع-  ٦٥٩٥
النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َوكََّل اللَُّھ ِبالرَِّحِم َمَلًكا َفَیُقوُل َأْي َربِّ ُنْطَفٌة َأْي َربِّ َعَلَقٌة َأْي َربِّ ُمْضَغٌة َفِإَذا َأَراَد اللَُّھ َأْن 

  َشِقيٌّ َأْم َسِعیٌد َفَما الرِّْزُق َفَما اْلَأَجُل َفُیْكَتُب َكَذِلَك ِفي َبْطِن ُأمِِّھَیْقِضَي َخْلَقَھا َقاَل َأْي َربِّ َأَذَكٌر َأْم ُأْنَثى َأ
  

  :حدثنا عبد اهللا: حدثنا زید بن وھب: حدثنا األعمش: حدثنا أبي:  حدثنا عمر بن حفص- ٣٣٣٢
ن أ    : ( حدثنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو الصادق المصدوق    ي بط ع ف دكم یجم ون      إن أح م یك ا، ث ین یوم ھ أربع م

ھ، وشقي أم                 ھ، ورزق ھ، وأجل ب عمل ات، فیكت أربع كلم علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث اهللا إلیھ ملكا ب
اب                   ھ الكت سبق علی ا إال ذراع، فی ھ وبینھ ون بین ا یك ى م ار، حت سعید، ثم ینفخ فیھ الروح، فإن الرجل لیعمل بعمل أھل الن

ة فیعمل بعمل أھل ال    سبق            . جنة فیدخل الجن ا إال ذراع، فی ھ وبینھ ون بین ا یك ى م ة، حت وإن الرجل لیعمل بعمل أھل الجن
  ).علیھ الكتاب، فیعمل بعمل أھل النار، فیدخل النار

  
ُش َقاَل َسِمْعُت َزْیَد ْبَن َوْھٍب َعْن َعْبِد اللَِّھ  َحدََّثَنا َأُبو اْلَوِلیِد ِھَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َحدََّثَنا ُشْعَبُة َأْنَبَأِني ُسَلْیَماُن اْلَأْعَم-  ٦٥٩٤

َقاَل َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق َقاَل ِإنَّ َأَحَدُكْم ُیْجَمُع ِفي َبْطِن ُأمِِّھ َأْرَبِعیَن َیْوًما ُثمَّ 
ُثمَّ َیُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك ُثمَّ َیْبَعُث اللَُّھ َمَلًكا َفُیْؤَمُر ِبَأْرَبٍع ِبِرْزِقِھ َوَأَجِلِھ َوَشِقيٌّ َأْو َسِعیٌد َفَواللَِّھ ِإنَّ َأَحَدُكْم َأْو َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك 

ُر َباٍع َأْو ِذَراٍع َفَیْسِبُق َعَلْیِھ اْلِكَتاُب َفَیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل اْلَجنَِّة الرَُّجَل َیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل النَّاِر َحتَّى َما َیُكوُن َبْیَنُھ َوَبْیَنَھا َغْی
ِكَتاُب َفَیْعَمُل َفَیْدُخُلَھا َوِإنَّ الرَُّجَل َلَیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما َیُكوُن َبْیَنُھ َوَبْیَنَھا َغْیُر ِذَراٍع َأْو ِذَراَعْیِن َفَیْسِبُق َعَلْیِھ اْل

  ِبَعَمِل َأْھِل النَّاِر َفَیْدُخُلَھا َقاَل آَدُم ِإلَّا ِذَراٌع
  

حدثني جریر، عن منصور، عن سعد بن عبیدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي اهللا :  حدثنا عثمان قال-  ١٣٦٢
  :عنھ قال

 فقعد وقعدنا حولھ، ومعھ مخصرة، فنكس، فجعل ینكت   كنا في جنازة في بقیع الغرقد، فأتانا النبي صلى اهللا علیھ وسلم،      
ب شقیة أو                   : (بمخصرتھ، ثم قال   د كت ار، وإال ق ة والن ن الجن ا م ب مكانھ س منفوسة، إال كت ن نف ا م د، م ن أح نكم م ا م م

ى عم        : فقال رجل ). سعیدة سعادة فسیصیر إل ن أھل ال ا م ان من ل یا رسول اهللا، أفال نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن ك
ال        شقاوة؟ ق ل      : (أھل السعادة، وأما من كان منا من أھل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أھل ال سرون لعم سعادة فیی ا أھل ال أم

  .اآلیة. }فأما من أعطى واتقى{: ثم قرأ). السعادة، وأما أھل الشقاوة فییسرون لعمل الشقاوة
  
  



 ٣٣

  :  روى اإلمام مسلمو
  

ھ  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حد     ] ٢٦٤٣ [  ثنا أبو معاویة ووكیع ح وحدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر الھمداني واللفظ ل
ھ             دثنا رسول اهللا صلى اهللا علی ال ح د اهللا ق ن عب ن وھب ع حدثنا أبي وأبو معاویة ووكیع قالوا حدثنا األعمش عن زید ب

ون      وسلم وھو الصادق المصدوق إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ثم یكون ف         م یك ك ث ل ذل ة مث ي ذلك علق
ھ وشقي أو سعید        في ذلك مضغة مثل ذلك ثم یرسل الملك فینفخ فیھ الروح ویؤمر بأربع كلمات بكتب رزقھ وأجلھ وعمل
ل       فوالذي ال إلھ غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعم

ل        أھل النار فیدخل   اب فیعمل بعم ھ الكت ھا وان أحدكم لیعمل بعمل أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إال ذراع فیسبق علی
  أھل الجنة فیدخلھا 

  
ن    ] ٢٦٤٣[  حاق ب دثنا إس د ح وح د الحمی ن عب ر ب ن جری ا ع راھیم كالھم ن إب حاق ب یبة وإس ي ش ن أب ان ب دثنا عثم ح

دثنا           إبراھیم أخبرنا عیسى بن یونس ح وحدثني أبو س      ي ح دثنا أب اذ ح ن مع د اهللا ب دثناه عبی ع ح وح دثنا وكی ج ح عید األش
شعبة بن الحجاج كلھم عن األعمش بھذا اإلسناد قال في حدیث وكیع إن خلق أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین لیلة وقال 

  في حدیث معاذ عن شعبة أربعین لیلة أربعین یوما وأما في حدیث جریر وعیسى أربعین یوما 
    

ن عمرو          ] ٢٦٤٤ [  ة ع ن عیین دثنا سفیان ب اال ح حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر وزھیر بن حرب واللفظ البن نمیر ق
بن دینار عن أبي الطفیل عن حذیفة بن أسید یبلغ بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال یدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر 

ة ف     ین لیل أربعین أو خمسة وأربع رحم ب ي ال ان     ف ى فیكتب ر أو أنث ول أي رب أذك ان فیق قي أو سعید فیكتب ا رب أش ول ی یق
  ویكتب عملھ وأثره وأجلھ ورزقھ ثم تطوى الصحف فال یزاد فیھا وال ینقص 

    
ر                     ] ٢٦٤٥ [  ي الزبی ن أب ن الحارث ع ي عمرو ب ن وھب أخبرن ا ب حدثني أبو الطاھر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرن

ره       المكي أن عامر بن واثلة ح     ن وعظ بغی سعید م ھ وال ن أم دثھ أنھ سمع عبد اهللا بن مسعود یقول الشقي من شقى في بط
ن مسعود         ول ب فأتى رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقال لھ حذیفة بن أسید الغفاري فحدثھ بذلك من ق

ول إذا     فقال وكیف یشقى رجل بغیر عمل فقال لھ الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول ا     لم یق ھ وس هللا صلى اهللا علی
ا          ال ی م ق ا ث ا وعظامھ دھا ولحمھ مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث اهللا إلیھا ملكا فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا وجل
ا              ول ی م یق ك ث ب المل ا شاء ویكت ك م ول رب ھ فیق ا رب أجل رب أذكر أم أنثى فیقضى ربك ما شاء ویكتب الملك ثم یقول ی

   ربك ما شاء ویكتب الملك ثم یخرج الملك بالصحیفة في یده فال یزید على ما أمر وال ینقص رب رزقھ فیقضى
    

ھ        ] ٢٦٤٥ [  ره أن حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي أخبرنا أبو عاصم حدثنا بن جریج أخبرني أبو الزبیر أن أبا الطفیل أخب
  حارث سمع عبد اهللا بن مسعود یقول وساق الحدیث بمثل حدیث عمرو بن ال

    
ن                   ] ٢٦٤٥ [  د اهللا ب دثني عب ة ح و خیثم ر أب دثنا زھی ر ح ي بكی ن أب ى ب دثنا یحی ف ح ي خل حدثني محمد بن أحمد بن أب

ال سمعت                 اري فق ن أسید الغف ة ب ي سریحة حذیف ى أب ت عل ال دخل عطاء أن عكرمة بن خالد حدثھ أن أبا الطفیل حدثھ ق
ر   رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بأذني ھاتین یقو    ال زھی ل إن النطفة تقع في الرحم أربعین لیلة ثم یتصور علیھا الملك ق

ھ            ر سوى فیجعل حسبتھ قال الذي یخلقھا فیقول یا رب أذكر أو أنثى فیجعلھ اهللا ذكرا أو أنثى ثم یقول یا رب أسوى أو غی
   سعیدا اهللا سویا أو غیر سوى ثم یقول یا رب ما رزقھ ما أجلھ ما خلقھ ثم یجعلھ اهللا شقیا أو

    
ن                ] ٢٦٤٥ [  ل ع ي الطفی ن أب وم ع ي كلث حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا ربیعة بن كلثوم حدثني أب

لم أن               ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی دیث إل ع الح لم رف ھ وس حذیفة بن أسید الغفاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا علی
  ق شیئا بإذن اهللا لبضع وأربعین لیلة ثم ذكر نحو حدیثھم ملكا موكال بالرحم إذا أراد اهللا أن یخل

    
ن                ] ٢٦٤٦ [  س ب ن أن ي بكر ع ن أب د اهللا ب دثنا عبی د ح ن زی اد ب حدثني أبو كامل فضیل بن حسین الجحدري حدثنا حم

ة أي رب مضغة           ة أي رب علق إذا  مالك ورفع الحدیث أنھ قال إن اهللا عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فیقول أي رب نطف ف



 

  أراد اهللا أن یقضى خلقا قال قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقى أو سعید فما الرزق فما األجل فیكتب كذلك في بطن أمھ 
  
ال                    ] ٢٦٤٧[  ا وق ال إسحاق أخبرن ر ق ظ لزھی راھیم واللف ن إب ن حرب وإسحاق ب ر ب ي شیبة وزھی ن أب ان ب حدثنا عثم

د      اآلخران حدثنا جریر عن منصور عن سعد بن عبی         ع الغرق ي بقی ازة ف ي جن دة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا ف
ن      نكم م ا م فأتانا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقعد وقعدنا حولھ ومعھ مخصرة فنكس فجعل ینكت بمخصرتھ ثم قال م

ا رسول    أحد ما من نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مكانھا من الجنة والنار وإال وقد كتبت شقیة أو سعیدة قا         ل فقال رجل ی
ن أھل           ان م ن ك سعادة وم اهللا أفال نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من أھل السعادة فسیصیر إلى عمل أھل ال
ا أھل                سعادة وأم سرون لعمل أھل ال سعادة فیی ا أھل ال سر أم الشقاوة فسیصیر إلى عمل أھل الشقاوة فقال اعملوا فكل می

رأ  الشقاوة فییسرون لعمل أھل   ن بخل            { الشقاوة ثم ق ا م سرى وأم سره للی دق بالحسنى فسنی ى وص ن أعطى واتق ا م فأم
  }واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى 

  
  
  : على النطف أخذ العھد أحادیث: ثانیًا-
  

  :فروى البخاري في ك األنبیاء ب خلق آدم صلوات اهللا علیھ وذریتھ
  

  :حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس یرفعھ: الحارثحدثنا خالد بن :  حدثنا قیس بن حفص- ٣٣٣٤
ال    :  ألھون أھل النار عذابا  أن اهللا یقول   ( ھ؟ ق دي ب ت تفت ال  : لو أن لك ما في األرض من شيء كن م، ق ا    : نع د سألتك م فق

  ).أن ال تشرك بي، فأبیت إال الشرك: ھو أھون من ھذا وأنت في صلب آدم
  

  ة والنار صفة الجنوروى في ك الرقاق ب
  

حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى اهللا علیھ : حدثنا معاذ بن ھشام قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا- ٦٥٣٨
  :حدثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنھ: حدثنا سعید، عن قتادة: حدثنا روح بن عبادة: وحدثني محمد بن معمر). ح(وسلم 

أرأیت لو كان لك ملء األرض ذھبًا، : یجاء بالكافر یوم القیامة فیقال لھ: ( یقول أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان
  ).قد كنت ُسِئلت ما ھو أیسر من ذلك: نعم، فیقال لھ: أكنت تفتدي بھ؟ فیقول

  
  سمعت أنس بن مالك رضي اهللا عنھ،: حدثنا شعبة، عن أبي عمران قال: حدثنا غندر:  حدثني محمد بن بشار-  ٦٥٥٧

لو أن لك ما في األرض من : یقول اهللا تعالى ألھون أھل النار عذابًا یوم القیامة: (ي صلى اهللا علیھ وسلم قال عن النب
أن ال تشرك بي شیئًا، فأبیت : أردت منك أھون من ھذا، وأنت في صلب آدم: نعم، فیقول: شيء أكنت تفتدي بھ؟ فیقول

  ).إال أن تشرك بي
  
  

  ب طلب الكافر الفداء بملء األرض ذھبًامة والجنة والنار كتاب صفة القیاورواه مسلم في ك 
  
ي        ] ٢٨٠٥[  ن النب ك ع ن مال حدثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس ب

ا                    ا فیھ دنیا وم ك ال ت ل و كان ذابا ل ار ع الى ألھون أھل الن ارك وتع ا    صلى اهللا علیھ وسلم قال یقول اهللا تب دیا بھ ت مفت أكن
ت إال                      ار فأبی ك الن ال وال أدخل شرك أحسبھ ق ي صلب آدم أن ال ت ت ف ذا وأن ن ھ فیقول نعم فیقول قد أردت منك أھون م

  الشرك 
  
ا                       ] ٢٨٠٥[  ال إسحاق أخبرن شار ق ن ب ى واب ن المثن د ب راھیم ومحم ن إب واریري وإسحاق ب ر الق حدثنا عبید اهللا بن عم

ال                وقال اآلخرون حدثنا معاذ بن    ال یق لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ك أن النب ن مال س ب دثنا أن ادة ح ن قت ي ع دثنا أب  ھشام ح
  للكافر یوم القیامة أرأیت لو كان لك ملء األرض ذھبا أكنت تفتدي بھ فیقول نعم فیقال لھ قد سئلت أیسر من ذلك 
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 ٣٥

ن عطاء       وحدثنا عبد بن حمید حدثنا روح بن عبادة ح وحدثني عمرو بن زرارة أخ   ] ٢٨٠٥[  ي ب د الوھاب یعن ا عب برن
د          ذبت ق ھ ك ال ل كالھما عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمثلھ غیر أنھ قال فیق

  سئلت ما ھو أیسر من ذلك 
  

  : ورواه أحمد بن حنبل
  

  ْوِنيِّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثَنا َحجَّاٌج َحدََّثِني ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِعْمَراَن اْلَج- ١١٨٤١
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُیَقاُل ِللرَُّجِل ِمْن َأْھِل النَّاِر َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأَرَأْیَت َلْو َكاَن َلَك َما َعَلى اْلَأْرِض ِمْن َشْيٍء 

 َقاَل َفَیُقوُل َقْد َأَرْدُت ِمْنَك َأْھَوَن ِمْن َذِلَك َقْد َأَخْذُت َعَلْیَك ِفي َظْھِر آَدَم َأْن َلا ُتْشِرَك ِبي َشْیًئا َأُكْنَت ُمْفَتِدًیا ِبِھ َقاَل َفَیُقوُل َنَعْم
  َفَأَبْیَت ِإلَّا َأْن ُتْشِرَك ِبي

  
  

دا اعم           : مالحظة ي كل شيء ع سان ف در اإلن دد ق نص الھاجادي اهللا یح ذي    حسب الالھوت الیھودي في ھذا ال و ال ھ فھ ال
ة           یحددھا وبالتالي مصیره في الفردوس أو الجحیم أو ربما المطھر، لكن لمحمد في القرآن واألحادیث وجھة نظر الھوتی

  عجیبة جدًا بنیت على أساس فكرة أنھ سیقال أن الغیر مسلم الكافر فعل شیئًا رغمًا عن إرادة اهللا ولوحھ المحفوظ 
  

  :جاء في القرآن
  
الَِّذیَن ُیَكذُِّبوَن ِبَیْوِم الدِّیِن ) ١٠(َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبیَن ) ٩(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ) ٨(َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّیٌن ) ٧(ِكَتاَب الُفجَّاِر َلِفي ِسجِّیٍن َكالَّ ِإنَّ {
) ١٤(َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِھْم َما َكاُنوا َیْكِسُبوَن ) ١٣( آَیاُتَنا َقاَل َأَساِطیُر اَألوَِّلیَن ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھ) ١٢(َوَما ُیَكذُِّب ِبِھ ِإالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َأِثیٍم ) ١١(

َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اَألْبَراِر َلِفي ) ١٧( ُتَكذُِّبوَن ُثمَّ ُیَقاُل َھَذا الَِّذي ُكنُتْم ِبِھ) ١٦(ُثمَّ ِإنَُّھْم َلَصاُلوا اْلَجِحیِم ) ١٥(َكالَّ ِإنَُّھْم َعْن َربِِّھْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن 
  ٢٢-٧: المطففین} )٢٢(ِإنَّ اَألْبَراَر َلِفي َنِعیٍم ) ٢١(َیْشَھُدُه اْلُمَقرَُّبوَن ) ٢٠(ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ) ١٩(َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّیُّوَن ) ١٨(ِعلِّیِّیَن 

  
  ١٠-٧: الشمس} )١٠(َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا ) ٩(َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا ) ٨(ْلَھَمَھا ُفُجوَرَھا َوَتْقَواَھا َفَأ) ٧(َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَھا {
  
َوَكذََّب ) ٨(ْن َبِخَل َواْسَتْغَنى َوَأمَّا َم) ٧(َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُیْسَرى ) ٦(َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى ) ٥(َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى ) ٤( ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى {

  ١١-٤: اللیل} )١١(َوَما ُیْغِني َعْنُھ َماُلُھ ِإَذا َتَردَّى ) ١٠(َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُعْسَرى ) ٩(ِباْلُحْسَنى 
  
َجاٍت َوآَتْیَنا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم اْلَبیَِّناِت َوَأیَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُھْم َمْن َكلََّم اللَُّھ َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَر{

َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتَل الَِّذیَن ِمْن َبْعِدِھْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھْم اْلَبیَِّناُت َوَلِكْن اْخَتَلُفوا َفِمْنُھْم َمْن آَمَن َوِمْنُھْم َمْن َكَفَر 
  ٢٥٣: البقرة} )٢٥٣(اللََّھ َیْفَعُل َما ُیِریُد 

  
َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َعمَّا َجاَءَك ِمْن َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمنًا َعَلْیِھ َفاْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ {

اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاجًا َوَلْو َشاَء اللَُّھ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت ِإَلى اللَِّھ َمْرِجُعُكْم 
  ٤٨: المائدة} )٤٨(ِمیعًا َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن َج
  
  ١٠٧: األنعام} )١٠٧(َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما َأْشَرُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْیِھْم َحِفیظًا َوَما َأْنَت َعَلْیِھْم ِبَوِكیٍل {
  
 َما َأْشَرْكَنا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َحتَّى َذاُقوا َبْأَسَنا ُقْل َھْل ِعْنَدُكْم َسَیُقوُل الَِّذیَن َأْشَرُكوا َلْو َشاَء اللَُّھ{

: األنعام} )١٤٩(ُقْل َفِللَِّھ اْلُحجَُّة اْلَباِلَغُة َفَلْو َشاَء َلَھَداُكْم َأْجَمِعیَن ) ١٤٨(ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن َأْنُتْم ِإالَّ َتْخُرُصوَن 
١٤٩-١٤٨  

  
  :روى البخاريو

لَّى      َحدََّثَنا آَدُم َحدََّثَنا ُشْعَبُة َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َسِمْعُت َزْیَد ْبَن َوْھٍب َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي      - ٧٤٥٤ ِھ َص وُل اللَّ دََّثَنا َرُس اللَُّھ َعْنُھ َح
وُن                   مَّ َیُك ُھ ُث ًة ِمْثَل وُن َعَلَق مَّ َیُك ًة ُث یَن َلْیَل ا َأْو َأْرَبِع یَن َیْوًم ِھ َأْرَبِع ِن ُأمِّ اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق َأنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُیْجَمُع ِفي َبْط

ًة ِمْثَلُھ ُثمَّ ُیْبَعُث ِإَلْیِھ اْلَمَلُك َفُیْؤَذُن ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت َفَیْكُتُب ِرْزَقُھ َوَأَجَلُھ َوَعَمَلُھ َوَشِقيٌّ َأْم َسِعیٌد ُثمَّ َیْنُفُخ ِفیِھ الرُّوَح َفِإنَّ َأَحَدُكْم َلَیْعَمُل ِبَعَمِل ُمْضَغ
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 ٣٦

َھا َوَبْیَنُھ ِإلَّا ِذَراٌع َفَیْسِبُق َعَلْیِھ اْلِكَتاُب َفَیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل النَّاِر َفَیْدُخُل النَّاَر َوِإنَّ َأَحَدُكْم َلَیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل النَّاِر َحتَّى َأْھِل اْلَجنَِّة َحتَّى َلا َیُكوُن َبْیَن
  َفَیْعَمُل َعَمَل َأْھِل اْلَجنَِّة َفَیْدُخُلَھاَما َیُكوُن َبْیَنَھا َوَبْیَنُھ ِإلَّا ِذَراٌع َفَیْسِبُق َعَلْیِھ اْلِكَتاُب

  
 َحدََّثَنا ُعْثَماُن َقاَل َحدََّثِني َجِریٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن َسْعِد ْبِن ُعَبْیَدَة َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكنَّا ِفي َجَناَزٍة - ١٣٦٢

َغْرَقِد َفَأَتاَنا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقَعَد َوَقَعْدَنا َحْوَلُھ َوَمَعُھ ِمْخَصَرٌة َفَنكََّس َفَجَعَل َیْنُكُت ِبِمْخَصَرِتِھ ُثمَّ َقاَل َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِفي َبِقیِع اْل
َجنَِّة َوالنَّاِر َوِإلَّا َقْد ُكِتَب َشِقیًَّة َأْو َسِعیَدًة َفَقاَل َرُجٌل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا َنتَِّكُل َعَلى ِكَتاِبَنا َوَنَدُع َما ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة ِإلَّا ُكِتَب َمَكاُنَھا ِمْن اْل

 َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْھِل الشََّقاَوِة َفَسَیِصیُر ِإَلى َعَمِل َأْھِل الشََّقاَوِة َقاَل اْلَعَمَل َفَمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْھِل السََّعاَدِة َفَسَیِصیُر ِإَلى َعَمِل َأْھِل السََّعاَدِة َوَأمَّا َمْن
  اْلآَیَة}  َواتََّقى َفَأمَّا َمْن َأْعَطى{َأمَّا َأْھُل السََّعاَدِة َفُیَیسَُّروَن ِلَعَمِل السََّعاَدِة َوَأمَّا َأْھُل الشََّقاَوِة َفُیَیسَُّروَن ِلَعَمِل الشََّقاَوِة ُثمَّ َقَرَأ 

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َعِديٍّ َعْن ُشْعَبَة َعْن ُسَلْیَماَن َوَمْنُصوٍر َعْن َسْعِد ْبِن ُعَبْیَدَة َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِميِّ َعْن - ٦٢١٧
 َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َجَناَزٍة َفَجَعَل َیْنُكُت اْلَأْرَض ِبُعوٍد َفَقاَل َلْیَس ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإلَّا َوَقْد ُفِرَغ ِمْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكنَّا

  اْلآَیَة} َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى { سٌَّر َمْقَعِدِه ِمْن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َفَقاُلوا َأَفَلا َنتَِّكُل َقاَل اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَی

  
  :وروى مسلم

  
حدثنا عثمان بن أبي شیبة وزھیر بن حرب وإسحاق بن إبراھیم واللفظ لزھیر قال إسحاق أخبرنا وقال اآلخران حدثنا جریر  ] ٢٦٤٧[ 

ع الغرقد فأتانا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن منصور عن سعد بن عبیدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقی
فقعد وقعدنا حولھ ومعھ مخصرة فنكس فجعل ینكت بمخصرتھ ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مكانھا من 

لعمل فقال من كان من أھل السعادة الجنة والنار وإال وقد كتبت شقیة أو سعیدة قال فقال رجل یا رسول اهللا أفال نمكث على كتابنا وندع ا
فسیصیر إلى عمل أھل السعادة ومن كان من أھل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أھل الشقاوة فقال اعملوا فكل میسر أما أھل السعادة 

نیسره فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فس{ فییسرون لعمل أھل السعادة وأما أھل الشقاوة فییسرون لعمل أھل الشقاوة ثم قرأ 
  }  للیسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى 

    
حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وھناد بن السري قاال حدثنا أبو األحوص عن منصور بھذا اإلسناد في معناه وقال فأخذ عودا ولم  ] ٢٦٤٧ [ 

   صلى اهللا علیھ وسلم یقل مخصرة وقال بن أبي شیبة في حدیثھ عن أبي األحوص ثم قرأ رسول اهللا
    

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب وأبو سعید األشج قالوا حدثنا وكیع ح وحدثنا بن نمیر حدثنا أبي حدثنا األعمش  ] ٢٦٤٧ [ 
 كان رسول ح وحدثنا أبو كریب واللفظ لھ حدثنا أبو معاویة حدثنا األعمش عن سعد بن عبیدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم جالسا وفي یده عود ینكت بھ فرفع رأسھ فقال ما منكم من نفس إال وقد علم منزلھا من الجنة والنار 
{ ھ إلى قول}  فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى { قالوا یا رسول اهللا فلم نعمل أفال نتكل قال ال اعملوا فكل میسر لما خلق لھ ثم قرأ 

  }فسنیسره للعسرى 
  
  
حدثنا أحمد بن یونس حدثنا زھیر حدثنا أبو الزبیر ح وحدثنا یحیى بن یحیى أخبرنا أبو خیثمة عن أبي الزبیر عن جابر قال  ] ٢٦٤٨[ 

رت بھ المقادیر أم جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال یا رسول اهللا بین لنا دیننا كأن خلقنا اآلن فیما العمل الیوم أفیما جفت بھ األقالم وج
فیما نستقبل قال ال بل فیما جفت بھ األقالم وجرت بھ المقادیر قال ففیم العمل قال زھیر ثم تكلم أبو الزبیر بشيء لم أفھمھ فسألت ما قال 

  فقال اعملوا فكل میسر
  
  
بن عقیل عن یحیى بن یعمر عن أبي حدثنا إسحاق بن إبراھیم الحنظلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عزرة بن ثابت عن یحیى  ] ٢٦٥٠[ 

األسود الدئلى قال قال لي عمران بن الحصین أرأیت ما یعمل الناس الیوم ویكدحون فیھ أشيء قضى علیھم ومضى علیھم من قدر ما 
ون ظلما قال سبق أو فیما یستقبلون بھ مما أتاھم بھ نبیھم وثبتت الحجة علیھم فقلت بل شيء قضى علیھم ومضى علیھم قال فقال أفال یك

ففزعت من ذلك فزعا شدیدا وقلت كل شيء خلق اهللا وملك یده فال یسأل عما یفعل وھم یسألون فقال لي یرحمك اهللا إني لم أرد بما سألتك 
یھ إال ألحزر عقلك إن رجلین من مزینة أتیا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقاال یا رسول اهللا أرأیت ما یعمل الناس الیوم ویكدحون ف

أشيء قضى علیھم ومضى فیھم من قدر قد سبق أو فیما یستقبلون بھ مما أتاھم بھ نبیھم وثبتت الحجة علیھم فقال ال بل شيء قضى 
  }  ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا { علیھم ومضى فیھم وتصدیق ذلك في كتاب اهللا عز وجل 

    
یز یعنى بن محمد عن العالء عن أبیھ عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا عبد العز ] ٢٦٥١ [ 

قال إن الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أھل الجنة ثم یختم لھ عملھ بعمل أھل النار وإن الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أھل النار ثم 



 ٣٧

  یختم لھ عملھ بعمل أھل الجنة 
    

 بن سعید حدثنا یعقوب یعنى بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سھل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا صلى حدثنا قتیبة ] ١١٢ [ 
اهللا علیھ وسلم قال إن الرجل لیعمل عمل أھل الجنة فیما یبدو للناس وھو من أھل النار وإن الرجل لیعمل عمل أھل النار فیما یبدو للناس 

  وھو من أھل الجنة 
  

  : حنبل وروى أحمد بن
  

  َقاَل َعْنُھ اللَُّھ َرِضَي َعِليٍّ َعْن الرَّْحَمِن َعْبِد َأِبي َعْن ُعَبْیَدَة ْبِن َسْعِد َعْن َمْنُصوٍر َعْن َزاِئَدُة َحدََّثَنا الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ١٠١٥
 َما َفَقاَل َبَصَرُه َرَفَع ُثمَّ ِبَھا َیْنُكُت ِمْخَصَرٌة َوَمَعُھ َحْوَلُھ َوَجَلْسَنا َفَجَلَس َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ لَّىَص اللَِّھ َرُسوُل َفَأَتاَنا اْلَغْرَقِد َبِقیِع ِفي َجَناَزٍة َمَع ُكنَّا

 ِكَتاِبَنا َعَلى َنْمُكُث َأَفَلا اللَِّھ َرُسوَل َیا اْلَقْوُم َفَقاَل َسِعیَدًة ْوَأ َشِقیًَّة ُكِتَبْت َقْد ِإلَّا َوالنَّاِر اْلَجنَِّة ِمْن َمْقَعُدَھا ُكِتَب َوَقْد ِإلَّا َمْنُفوَسٍة َنْفٍس ِمْن ِمْنُكْم
 اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل الشِّْقَوِة ِإَلى َفَسَیِصیُر الشِّْقَوِة َأْھِل ِمْن َكاَن َوَمْن السََّعاَدِة ِإَلى َفَسَیِصیُر السََّعاَدِة َأْھِل ِمْن َكاَن َفَمْن اْلَعَمَل َوَنَدُع
 ِلَعَمِل ُیَیسَُّر َفِإنَُّھ السََّعاَدِة َأْھِل ِمْن َكاَن َمْن َوَأمَّا الشِّْقَوِة ِلَعَمِل ُیَیسَُّر َفِإنَُّھ الشِّْقَوِة َأْھِل ِمْن َكاَن َمْن َأمَّا ُمَیسٌَّر َفُكلٌّ اْعَمُلوا َبْل َوَسلََّم َعَلْیِھ

   }ِلْلُعْسَرى َفَسُنَیسُِّرُه َقْوِلِھ ِإَلى َواتََّقى َأْعَطى َمْن َفَأمَّا{  َأَقَر ُثمَّ السََّعاَدِة
 ِفي َجَناَزٍة َمَع ُكنَّا َقاَل َعْنُھ اللَُّھ َرِضَي َعِليٍّ َعْن الرَّْحَمِن َعْبِد َأِبي َعْن ُعَبْیَدَة ْبِن َسْعِد َعْن َمْنُصوٌر َحدََّثَنا اْلَبكَّاِئيُّ اللَِّھ َعْبِد ْبُن ِزَیاُد َحدََّثَنا
  َمْعَناُه َفَذَكَر اْلَغْرَقِد َبِقیِع

  
  

  َقاَل اللَِّھ َعْبِد َعْن َوْھٍب ْبِن َزْیِد َعْن اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا ُمَعاِوَیَة َأُبو َحدََّثَنا - ٣٤٤١
 َذِلَك ِمْثَل َعَلَقًة َیُكوُن ُثمَّ َیْوًما َأْرَبِعیَن ِفي ُأمِِّھ َبْطِن ِفي َخْلُقُھ ُیْجَمُع َأَحَدُكْم ِإنَّ ْلُمَصدَُّقا الصَّاِدُق َوُھَو َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َحدََّثَنا

 ِإَلَھ َلا َفَوالَِّذي َسِعیٌد َأْم َوَشِقيٌّ َوَعَمِلِھ َوَأَجِلِھ ِرْزِقِھ َكِلَماٍت ِبَأْرَبِع َوُیْؤَمُر الرُّوَح ِفیِھ َفَیْنُفُخ اْلَمَلُك ِإَلْیِھ ُیْرَسُل ُثمَّ َذِلَك ِمْثَل ُمْضَغًة َیُكوُن ُثمَّ
 َوِإنَّ َفَیْدُخُلَھا النَّاِر ِلَأْھ ِبَعَمِل َلُھ َفُیْخَتُم اْلِكَتاُب َعَلْیِھ َفَیْسِبُق ِذَراٌع ِإلَّا َوَبْیَنَھا َبْیَنُھ َیُكوُن َما َحتَّى اْلَجنَِّة َأْھِل ِبَعَمِل َلَیْعَمُل َأَحَدُكْم ِإنَّ َغْیُرُه

  َفَیْدُخُلَھا اْلَجنَِّة َأْھِل ِبَعَمِل َلُھ َفُیْخَتُم اْلِكَتاُب َعَلْیِھ َفَیْسِبُق ِذَراٌع ِإلَّا َوَبْیَنَھا َبْیَنُھ َیُكوُن َما َحتَّى النَّاِر َأْھِل ِبَعَمِل َلَیْعَمُل الرَُّجَل
  
  

 َحدََّثِني الزَُّبْیِريُّ ُمْصَعٌب َحدََّثَنا و َأْحَمد ْبن اللَِّھ َعْبد الرَّْحَمِن َعْبد َأُبو َقاَل َماِلٌك َأْخَبَرِني ِإْسَحاُق َوَحدََّثَنا ح َماِلٌك َناَحدََّث َرْوٌح َحدََّثَنا - ٢٩٤
  اْلُجَھِنيِّ َیَساٍر ْبِن ُمْسِلِم َعْن َأْخَبَرُه َعْنُھ اللَُّھ َرِضَي اْلَخطَّاِب ْبِن َزْیِد ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد ْبَن اْلَحِمیِد َعْبَد َأنَّ ُأَنْیَسَة َأِبي ْبِن َزْیِد َعْن َماِلٌك

 َعْنُھ اللَُّھ َرِضَي ُعَمُر َفَقاَل َیَةاْلآ }ُذرِّیَّاِتِھْم ُظُھوِرِھْم ِمْن آَدَم َبِني ِمْن َربَُّك َأَخَذ َوِإْذ{  اْلآَیِة َھِذِه َعْن ُسِئَل َعْنُھ اللَُّھ َرِضَي اْلَخطَّاِب ْبَن ُعَمَر َأنَّ
 ِبَیِمیِنِھ َظْھَرُه َمَسَح ُثمَّ آَدَم َخَلَق اللََّھ ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل َعْنَھا ُسِئَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسِمْعُت

 َوِبَعَمِل ِللنَّاِر َھُؤَلاِء َخَلْقُت َفَقاَل ُذرِّیًَّة ِمْنُھ َفاْسَتْخَرَج َظْھَرُه َمَسَح ُثمَّ َیْعَمُلوَن اْلَجنَِّة َأْھِل َوِبَعَمِل ِلْلَجنَِّة َھُؤَلاِء َخَلْقُت َفَقاَل ُذرِّیًَّة ِمْنُھ َواْسَتْخَرَج
 اْسَتْعَمَلُھ ِلْلَجنَِّة اْلَعْبَد َخَلَق ِإَذا َوَجلَّ َعزَّ اللََّھ ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل اْلَعَمُل َفِفیَم اللَِّھ َرُسوَل َیا َرُجٌل َفَقاَل َیْعَمُلوَن النَّاِر َأْھِل

 َیُموَت َحتَّى النَّاِر َأْھِل ِبَعَمِل اْسَتْعَمَلُھ ِللنَّاِر اْلَعْبَد َخَلَق َوِإَذا اْلَجنََّة ِھِب َفُیْدِخَلُھ اْلَجنَِّة َأْھِل َأْعَماِل ِمْن َعَمٍل َعَلى َیُموَت َحتَّى اْلَجنَِّة َأْھِل ِبَعَمِل
  النَّاَر ِبِھ َفُیْدِخَلُھ النَّاِر َأْھِل َأْعَماِل ِمْن َعَمٍل َعَلى

  
  

  َعْمٍرو ْبِن اللَِّھ َعْبِد َعْن اْلَأْصَبِحيِّ ُشَفيٍّ َعْن اْلَمَعاِفِريُّ یٍلَقِب َأُبو َحدََّثِني َلْیٌث َحدََّثَنا اْلَقاِسِم ْبُن َھاِشُم َحدََّثَنا - ٦٢٧٥
 َقاَل اْلِكَتاَباِن َھَذاِن اَم َأَتْدُروَن َفَقاَل ِكَتاَباِن َیِدِه َوِفي َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َعَلْیَنا َخَرَج َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوِل َعْن
 آَباِئِھْم َوَأْسَماِء اْلَجنَِّة َأْھِل ِبَأْسَماِء َوَتَعاَلى َتَباَرَك اْلَعاَلِمیَن َربِّ ِمْن ِكَتاٌب َھَذا اْلُیْمَنى َیِدِه ِفي ِللَِّذي َقاَل اللَِّھ َرُسوَل َیا ُتْخِبَرَنا َأْن ِإلَّا َلا ُقْلَنا

 آَباِئِھْم َوَأْسَماِء ِبَأْسَماِئِھْم النَّاِر َأْھِل ِكَتاُب َھَذا َیَساِرِه ِفي ِللَِّذي َقاَل ُثمَّ َأَبًدا ِمْنُھْم ُیْنَقُص َوَلا ِفیِھْم ُیَزاُد َلا آِخِرِھْم َعَلى ُأْجِمَل ُثمَّ َوَقَباِئِلِھْم
 ِإْن َنْعَمُل ِإَذْن َشْيٍء َفِلَأيِّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوِل َأْصَحاُب َفَقاَل َأَبًدا ِمْنُھْم ُیْنَقُص َوَلا ِفیِھْم ُیَزاُد َلا آِخِرِھْم َعَلى ُأْجِمَل ُثمَّ َوَقَباِئِلِھْم

 َأيَّ َعِمَل َوِإْن اْلَجنَِّة َأْھِل ِبَعَمِل َلُھ ُیْخَتُم اْلَجنَِّة َصاِحَب َفِإنَّ َوَقاِرُبوا َسدُِّدوا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل ِمْنُھ ُفِرَغ َقْد َأْمًرا َھَذا َكاَن
 َقاَل ُثمَّ اْلِعَباِد ِمْن َوَجلَّ َعزَّ َربُُّكْم َفَرَغ َقاَل ُثمَّ َفَقَبَضَھا ِبَیِدِه َقاَل ُثمَّ َعَمٍل َأيَّ َعِمَل َوِإْن النَّاِر َأْھِل ِبَعَمِل َلُھ َلُیْخَتُم النَّاِر َصاِحَب َوِإنَّ َعَمٍل

  السَِّعیِر ِفي َفِریٌق َفَقاَل ِباْلُیْسَرى َوَنَبَذ اْلَجنَِّة ِفي َفِریٌق َفَقاَل ِبَھا َفَنَبَذ ِباْلُیْمَنى
  

  َقاَل ُعَمَر اْبِن َعِن ُیَحدُِّث اللَِّھ َعْبِد ْبَن َساِلَم َسِمْعُت َقاَل اللَِّھ ُعَبْیِد ْبِن َعاِصِم َعْن ُشْعَبُة َحدََّثَنا الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ٤٨٩٣
 لاُك َفِإنَّ اْلَخطَّاِب اْبَن َیا َفاْعَمْل ِمْنُھ ُفِرَغ َقْد ِفیَما َقاَل ُمْبَتَدٍع َأْو ُمْبَتَدٍإ َأْو ِمْنُھ ُفِرَغ َقْد َأْمٍر َأِفي ِفیِھ َنْعَمُل َما َأَرَأْیَت اللَِّھ َرُسوَل َیا ُعَمُر َقاَل

  ِللشََّقاِء َیْعَمُل َفِإنَُّھ الشََّقاِء َأْھِل ِمْن َكاَن َمْن َوَأمَّا ِللسََّعاَدِة َیْعَمُل َفِإنَُّھ السََّعاَدِة َأْھِل ِمْن َكاَن َمْن َأمَّا ُمَیسٌَّر
  

  الدَّْرَداِء َأِبي َعْن ِإْدِریَس َأِبي َعْن ُیوُنَس ْنَع الرَِّبیِع َأُبو َحدََّثَنا َقاَل ِمْنُھ َأَنا َوَسِمْعُتُھ َھْیَثٌم َحدََّثَنا - ٢٦٢١٦
َضاءَ  ُذرِّیًَّة َفَأْخَرَج اْلُیْمَنى َكِتَفُھ َفَضَرَب َخَلَقُھ ِحیَن آَدَم اللَُّھ َخَلَق َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن َأنَُّھمْ  َبْی ذَّرُّ  َك َربَ  ال ھُ  َوَض ْسرَ  َكِتَف  ىاْلُی

  ُأَباِلي َوَلا النَّاِر ِإَلى اْلُیْسَرى َكفِِّھ ِفي ِللَِّذي َوَقاَل ُأَباِلي َوَلا اْلَجنَِّة ِإَلى َیِمیِنِھ ِفي ِللَِّذي َفَقاَل اْلُحَمُم َكَأنَُّھْم َسْوَداَء ُذرِّیًَّة َفَأْخَرَج



 ٣٨

   الھاجادة مصدر عقیدة عرض المالئكِة األعماَل على اِهللالھاجادة مصدر عقیدة عرض المالئكِة األعماَل على اِهللالھاجادة مصدر عقیدة عرض المالئكِة األعماَل على اِهللا
  

و السیئات، أوَل  أن اَهللا ُتْعَرُض علیھ أعماَل البشر الصالحات) أساطیر الیھود(بكتاب  الھاجادةیوب في جاء في قصة أ
  .كلِّ سنٍة جدیدة

  
  .ومسألة عرض األعمال من قبل المالئكة ترد كثیرًا في الھاجادوت كما سنرى في موضوع المعتقدات عن المالئكة

  
ھ الصحاح عن عرض األعمال على اِهللا في وقٍت أو أوقاٍت معینة، ومما ورَد وھذا یتوافق مع ما یذكره محمد في أحادیث

  :في ذلك
  
  

  :روى اإلمام مسلم بن حجاج في صحیحھ
  
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفیان عن مسلم بن أبي مریم عن أبي صالح سمع أبا ھریرة رفعھ مرة قال تعرض  ] ٢٥٦٥[ 

 عز وجل في ذلك الیوم لكل امرئ ال یشرك باهللا شیئا إال امرأ كانت بینھ األعمال في كل یوم خمیس واثنین فیغفر اهللا
  وبین أخیھ شحناء فیقال اركوا ھذین حتى یصطلحا اركوا ھذین حتى یصطلحا 

  
حدثنا أبو الطاھر وعمرو بن سواد قاال أخبرنا بن وھب أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مریم عن أبي  ] ٢٥٦٥[ 

رة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتین یوم اإلثنین صالح عن أبي ھری
  ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن إال عبدا بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال اتركوا أو اركوا ھذین حتى یفیئا 

  
  

اهللا ال ینام وفي قولھ حجابھ النور لو ك اإلیمان ب في قولھ علیھ السالم إن  ،روى اإلمام مسلم بن حجاج في صحیحھو
  كشفھ ألحرق سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره من خلقھ 

    
حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب قاال حدثنا أبو معاویة حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبیدة  ] ١٧٩ [ 

 كلمات فقال إن اهللا عز وجل ال ینام وال ینبغي لھ أن عن أبي موسى قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخمس
ینام یخفض القسط ویرفعھ یرفع إلیھ عمل اللیل قبل عمل النھار وعمل النھار قبل عمل اللیل حجابھ النور وفي روایة 

یقل أبي بكر النار لو كشفھ ألحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره من خلقھ وفي روایة أبي بكر عن األعمش ولم 
  حدثنا 

    
حدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا جریر عن األعمش بھذا اإلسناد قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ] ١٧٩ [ 

  بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حدیث أبي معاویة ولم یذكر من خلقھ وقال حجابھ النور 
    

 بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قاال حدثنا محمد ] ١٧٩ [ 
عبیدة عن أبي موسى قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بأربع إن اهللا ال ینام وال ینبغي لھ أن ینام یرفع القسط 

  ویخفضھ ویرفع إلیھ عمل النھار باللیل وعمل اللیل بالنھار 
  

  :ورواه اإلمام أحمد
  

  َثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َواْبُن َجْعَفٍر َقاَلا َثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة َعْن َأِبي ُموَسى َقاَل َحدَّ-) ١٩٧٥٩ (١٩٥٣٠
اُم َوَلا َیْنَبِغي َلُھ َأْن َیَناَم َیْخِفُض اْلِقْسَط َوَیْرَفُعُھ َقاَم ِفیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَأْرَبٍع َفَقاَل ِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َلا َیَن

  ُیْرَفُع ِإَلْیِھ َعَمُل اللَّْیِل ِبالنََّھاِر َوَعَمُل النََّھاِر ِباللَّْیِل
  



 ٣٩

  َبْیَدَة َعن َأِبي ُموَسى َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعن َأِبي ُع-) ١٩٨٦٥ (١٩٦٣٢
َقاَم ِفیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَخْمِس َكِلَماٍت َفَقاَل ِإنَّ اللََّھ َتَعاَلى َلا َیَناُم َوَلا َیْنَبِغي َلُھ َأْن َیَناَم َوَلِكنَُّھ َیْخِفُض 

ُل اللَّْیِل َقْبَل َعَمِل النََّھاِر َوَعَمُل النََّھاِر َقْبَل َعَمِل اللَّْیِل ِحَجاُبُھ النُّوُر َلْو َكَشَفُھ َلَأْحَرَقْت ُسُبَحاُت اْلِقْسَط َوَیْرَفُعُھ ُیْرَفُع ِإَلْیِھ َعَم
  َوْجِھِھ َما اْنَتَھى ِإَلْیِھ َبَصُرُه ِمْن َخْلِقِھ

  
  :وروى البخاري

 َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى  َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َحدََّثِني َماِلٌك-  ٧٤٢٩
ِر َوَصَلاِة اْلَفْجِر ُثمَّ َیْعُرُج الَِّذیَن اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیَتَعاَقُبوَن ِفیُكْم َمَلاِئَكٌة ِباللَّْیِل َوَمَلاِئَكٌة ِبالنََّھاِر َوَیْجَتِمُعوَن ِفي َصَلاِة اْلَعْص

َباُتوا ِفیُكْم َفَیْسَأُلُھْم َوُھَو َأْعَلُم ِبُكْم َفَیُقوُل َكْیَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي َفَیُقوُلوَن َتَرْكَناُھْم َوُھْم ُیَصلُّوَن َوَأَتْیَناُھْم َوُھْم ُیَصلُّوَن َوَقاَل 
ا ُسَلْیَماُن َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ِدیَناٍر َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدََّثَن

 َفِإنَّ اللََّھ َیَتَقبَُّلَھا ِبَیِمیِنِھ ُثمَّ ُیَربِّیَھا ِلَصاِحِبِھ َكَما َوَسلََّم َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطیٍِّب َوَلا َیْصَعُد ِإَلى اللَِّھ ِإلَّا الطَّیُِّب
يِّ ُیَربِّي َأَحُدُكْم ُفُلوَُّه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل َوَرَواُه َوْرَقاُء َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ِدیَناٍر َعْن َسِعیِد ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّب

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَلا َیْصَعُد ِإَلى اللَِّھ ِإلَّا الطَّیُِّب

  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َعْن َماِلٍك َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-  ٧٤٨٦
َقاَل َیَتَعاَقُبوَن ِفیُكْم َمَلاِئَكٌة ِباللَّْیِل َوَمَلاِئَكٌة ِبالنََّھاِر َوَیْجَتِمُعوَن ِفي َصَلاِة اْلَعْصِر َوَصَلاِة اْلَفْجِر ُثمَّ َیْعُرُج الَِّذیَن َباُتوا ِفیُكْم 

  َن َتَرْكَناُھْم َوُھْم ُیَصلُّوَن َوَأَتْیَناُھْم َوُھْم ُیَصلُّوَنَفَیْسَأُلُھْم َوُھَو َأْعَلُم ِبِھْم َكْیَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي َفَیُقوُلو

  :حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال: أخبرنا شعیب:  حدثنا أبو الیمان-  ٣٢٢٣
ن في صالة الفجر المالئكة یتعاقبون، مالئكة باللیل ومالئكة بالنھار، ویجتمعو: ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

تركناھم یصلون، : كیف تركتم عبادي، فیقولون: والعصر، ثم یعرج إلیھ الذین باتوا فیكم، فیسألھم وھو أعلم، فیقول
  ).وأتیناھم یصلون

  
  

  :وروى البخاري، في ك الدعوات ب فضل ذكر اهللا عز وجل
  

  :ن أبي ھریرة قالحدثنا جریر، عن األعمش، عن أبي صالح، ع:  حدثنا قتیبة بن سعید-  ٦٤٠٨
إن هللا مالئكة یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر، فإذا وجدوا قوما یذكرون : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

فیسألھم ربھم، وھو أعلم منھم، ما یقول : فیحفونھم بأجنحتھم إلى السماء الدنیا، قال: قال. ھلمُّوا إلى حاجتكم: اهللا تنادوا
ال واهللا ما : فیقولون: ھل رأوني؟ قال: فیقول: یسبحونك ویكبرونك ویحمدونك ویمجدونك، قال: ولتق: عبادي؟ قال
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجیدًا وأكثر لك تسبیحًا، : یقولون: وكیف لو رأوني؟ قال: فیقول: رأوك، قال

: ال واهللا یا رب ما رأوھا، قال: یقولون: رأوھا؟ قالوھل : یقول: یسألونك الجنة، قال: فما یسألونني؟ قال: یقول: قال
لو أنھم رأوھا كانوا أشد علیھا حرصًا، وأشد لھا طلبًا، وأعظم فیھا رغبة، : یقولون: فكیف لو أنھم رأوھا؟ قال: یقول
: یقول: ھا، قالال واهللا یا رب ما رأو: یقولون: وھل رأوھا؟ قال: یقول: من النار، قال: یقولون: فمم یتعوذون؟ قال: قال

فأشھدكم أني قد غفرت : فیقول: لو رأوھا كانوا أشد منھا فرارًا، وأشد لھا مخافة، قال: یقولون: فكیف لو رأوھا؟ قال
  ).ھم الجلساء ال یشقى بھم جلیسھم: قال. فیھم فالن لیس منھم، إنما جاء لحاجة: یقول ملك من المالئكة: قال. لھم

  .رفعھرواه ُشعبة، عن األعمش، ولم ی
  .ورواه سھیل، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  
  

  :باب فضل مجالس الذكر   ب  الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارورواه مسلم في ك
حدثنا محمد بن حاتم بن میمون حدثنا بھز حدثنا وھیب حدثنا سھیل عن أبیھ عن أبي ھریرة عن النبي صلى  ] ٢٦٨٩[  

لیھ وسلم قال إن هللا تبارك وتعالى مالئكة سیارة فضال یتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فیھ ذكر قعدوا اهللا ع
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معھم وحف بعضھم بعضا بأجنحتھم حتى یملؤا ما بینھم وبین السماء الدنیا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال 
ولون جئنا من عند عباد لك في األرض یسبحونك ویكبرونك فیسألھم اهللا عز وجل وھو أعلم بھم من أین جئتم فیق

ویھللونك ویحمدونك ویسألوك قال وماذا یسألوني قال یسألونك جنتك قال وھل رأوا جنتي قالوا ال أي رب قال فكیف لو 
یف لو رأوا جنتي قالوا ویستجیرونك قال ومم یستجیرونني قالوا من نارك یا رب قال وھل رأوا ناري قالوا ال قال فك

رأوا ناري قالوا ویستغفرونك قال فیقول قد غفرت لھم فأعطیتھم ما سألوا وأجرتھم مما استجاروا قال فیقولون رب فیھم 
  فالن عبد خطاء إنما مر فجلس معھم قال فیقول ولھ غفرت ھم القوم ال یشقى بھم جلیسھم 

  
  :ة سیاحین في األرضورواه الترمذّي في جامعھ ك الدعوات عن رسول اهللا ب إن هللا مالئك

  
  َحدََّثَنا َأُبو ُكَرْیٍب َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأْو َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل

ْذُكُروَن  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ ِللَِّھ َمَلاِئَكةً     َسیَّاِحیَن ِفي اْلَأْرِض ُفُضًلا َعْن ُكتَّاِب النَّاِس َفِإَذا َوَجُدوا َأْقَواًما َی
َرْكُتْم                  ْيٍء َت ى َأيِّ َش ُھ َعَل وُل اللَّ دُّْنَیا َفَیُق سََّماِء ال ى ال ْم ِإَل وَن ِبِھ وَن َفَیُحفُّ ِتُكْم َفَیِجیُئ ْصَنُعوَن   اللََّھ َتَناَدْوا َھُلمُّوا ِإَلى ُبْغَی اِدي َی ِعَب

اَل                         ي َق ْو َرَأْوِن َف َل وُل َفَكْی اَل َفَیُق ا َق وَن َل ي َفَیُقوُل ْل َرَأْوِن وُل َفَھ اَل َفَیُق ْذُكُروَنَك َق ُدوَنَك َوَی ُدوَنَك َوُیَمجِّ َفَیُقوُلوَن َتَرْكَناُھْم َیْحَم
 َتْمِجیًدا َوَأَشدَّ َلَك ِذْكًرا َقاَل َفَیُقوُل َوَأيُّ َشْيٍء َیْطُلُبوَن َقاَل َفَیُقوُلوَن َیْطُلُبوَن اْلَجنََّة َفَیُقوُلوَن َلْو َرَأْوَك َلَكاُنوا َأَشدَّ َتْحِمیًدا َوَأَشدَّ   

انُ     ا َلَك ا      َقاَل َفَیُقوُل َوَھْل َرَأْوَھا َقاَل َفَیُقوُلوَن َلا َقاَل َفَیُقوُل َفَكْیَف َلْو َرَأْوَھا َقاَل َفَیُقوُلوَن َلْو َرَأْوَھ دَّ َعَلْیَھ ا َوَأَش ا َطَلًب دَّ َلَھ وا َأَش
ِحْرًصا َقاَل َفَیُقوُل َفِمْن َأيِّ َشْيٍء َیَتَعوَُّذوَن َقاُلوا َیَتَعوَُّذوَن ِمْن النَّاِر َقاَل َفَیُقوُل َھْل َرَأْوَھا َفَیُقوُلوَن َلا َفَیُقوُل َفَكْیَف َلْو َرَأْوَھا         

ْم               َفَیُقوُلوَن َلْو َرَأْوَھا َلكَ    ْرُت َلُھ ْد َغَف ي َق ِھُدُكْم َأنِّ ِإنِّي ُأْش وُل َف اَل َفَیُق وًُّذا َق ا َتَع دَّ ِمْنَھ ا َوَأَش ا َخْوًف دَّ ِمْنَھ اُنوا َأَشدَّ ِمْنَھا َھَرًبا َوَأَش
  ْم اْلَقْوُم َلا َیْشَقى َلُھْم َجِلیٌسَفَیُقوُلوَن ِإنَّ ِفیِھْم ُفَلاًنا اْلَخطَّاَء َلْم ُیِرْدُھْم ِإنََّما َجاَءُھْم ِلَحاَجٍة َفَیُقوُل ُھ

  َقاَل َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َوَقْد ُرِوَي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ِمْن َغْیِر َھَذا اْلَوْجِھ
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Text Box
وعند الشيعة رواه بحار الأنوار ج71 ص131 حديث 37 نقلاً عن كنز الكراجي بلفظ (تُعرض أعمال الناس..إلخ)، وفي تفسير مجمع البيان للطبرسي: "ويرسل عليكم حفظة " أي ملائكة يحفظون أعمالكم ، ويحصونها عليكم ويكتبونها ; وفي قوله تعالى : " إن رسلنا " : يعني الملائكة الحفظة ; وفي قوله تعالى : " له معقبات " : قيل : إنها الملائكة يتعاقبون ، تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار وملائكة النهار ملائكة الليل ، وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله . وقيل : هم أربعة أملاك مجتمعون عند صلاة الفجر وهذا قيل في تفسير قوله {إن قرآن الفجر كان مشهوداً} ، وروي ذلك أيضا عن أئمتنا عليهم السلام ; وقيل : إنهم ملائكة يحفظونه عن المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير. وفي تفسيره للآية" قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون" روى أصحابنا أن أعمال الامة تعرض على النبي صلى الله عليه وآله في كل يوم اثنين وخميس فيعرفها ، وكذلك تعرض على الائمة القائمين مقامه وهم المعنيون بقوله " والمؤمنون".



 ٤١

   }}}وإن من شيٍء إال یسبح بحمدهوإن من شيٍء إال یسبح بحمدهوإن من شيٍء إال یسبح بحمده{{{   عقیدةعقیدةعقیدة مصدر  مصدر  مصدر الھاجادةالھاجادةالھاجادة
 
  

 مرشد إلى اإللحادكتب 
 
  
ن              نثبت باألدلةس سة م ث مقتب رآن واألحادی ات الق ي آی ي وردت ف ك الفكرة الت ذا البحث أن تل ي ھ ة ف النصوص   القاطع

  الغیر قانونیةالیھودیة سواء القانونیة كالمزامیر أو الھاجادیة
================================================================ 

 
 :داوود المقدس، في المزامیر، قول أحدھا وھو لیس للملكجاء بدایة في كتاب الیھود  فقد
 
ھِ   ٢. َسبُِّحوُه ِفي اَألَعاِلي .َسبُِّحوا الرَّبَّ ِمَن السََّماَواِت. َھلُِّلوَیا١( َع َمَالِئَكِت ا َجِمی ا  . َسبُِّحوُه َی بُِّحوُه َی وِدهِ   َس لَّ ُجُن بِِّحیِھ  ٣. ُك َس

رُ  شَّْمُس َواْلَقَم ا ال ا َأیَُّتَھ ورِ  بِِّحیِھَس. َی ِب النُّ َع َكَواِك ا َجِمی ا ٤. َی سََّماَواِت، َوَی َماَء ال ا َس بِِّحیِھ َی ْوَق   َس ي َف اُه الَِّت ا اْلِمَی َأیَُّتَھ
َن  ٧ . َفَلْن َتَتَعدَّاُهَلَھا َحدا َوَثبََّتَھا ِإَلى الدَّْھِر َواَألَبِد، َوَضَع٦َألنَُّھ َأَمَر َفُخِلَقْت،  ِلُتَسبِِّح اْسَم الرَّب٥ِّ. السََّماَواِت َسبِِّحي الرَّبَّ ِم

ثَّْلجُ   ٨. َأیَُّتَھا التََّناِنیُن َوُكلَّ اللَُّجِج اَألْرِض، َیا َرُد، ال اُر َواْلَب ُھ،       النَّ صَّاِنَعُة َكِلَمَت َفُة ال رِّیُح اْلَعاِص ضََّباُب، ال لُّ  ٩َوال اُل َوُك  اْلِجَب
ِة،   اْلُوُحوُش َوُكل١٠ُّ اَألْرِز، اآلَكاِم، الشََّجُر اْلُمْثِمُر َوُكلُّ وكُ ١١اْلَبَھاِئِم، الدَّبَّاَباُت َوالطُُّیوُر َذَواُت اَألْجِنَح لُّ   ُمُل اَألْرِض َوُك

َسبُِّحو ١٣ اَألْحَداُث َواْلَعَذاَرى َأْیًضا، الشُُّیوُخ َمَع اْلِفْتَیاِن،١٢ الشُُّعوِب، الرَُّؤَساُء َوُكلُّ ُقَضاِة اَألْرِض، ُھ    ِلُی رَّبِّ، َألنَّ َم ال ا اْس
َدهُ     ُمُھ َوْح اَلى اْس ْد َتَع سََّماَواتِ    .َق ْوَق اَألْرِض َوال ُدُه َف َشْعِبِھ،   ١٤. َمْج ا ِل ِصُب َقْرًن َراِئیَل       َوَیْن ي ِإْس ِھ، ِلَبِن ِع َأْتِقَیاِئ ًرا ِلَجِمی َفْخ

 ١٤٨المزمور .) َھلُِّلوَیا. ِإَلْیِھ الشَّْعِب اْلَقِریِب
  
  

 :لداوود ور آخر لیسویقول مزم
 
ِمْن ِعَظِم ُقوَِّتَك ! َأْھَیَب َأْعَماَلَك َما«: ُقوُلواِ ِهللا٣. اْجَعُلوا َتْسِبیَحُھ ُمَمجًَّدا. ِبَمْجِد اْسِمِھ َرنُِّموا٢! ِاْھِتِفيِ ِهللا َیا ُكلَّ اَألْرِض١(

 ٤-١: ٦٦المزمور ).ِسَالْه. »ُتَرنُِّم الْسِمَك.  َلَكاَألْرِض َتْسُجُد َلَك َوُتَرنُِّم ُكل٤ُّ. َتَتَملَُّق َلَك َأْعَداُؤَك
 

 :داوود وفي مزمور آخر للملك
 
.) َما َیِدبُّ ِفیَھا ُتَسبُِّحُھ السََّماَواُت َواَألْرُض، اْلِبَحاُر َوُكل٣٤ُّ. َیْحَتِقُر َأْسَراُه َألنَّ الرَّبَّ َساِمٌع ِلْلَمَساِكیِن َوَال٣٣(

 ٣٤- ٣٣: ٦٩المزمور
 
  

 :في تسبیحة هللا  مزمور آخر، یقول أحدھموفي
  
َأْیًضا َتَثبََّتِت . َقْد َمَلَك الرَّبُّ«: ُقوُلوا َبْیَن اُألَمِم١٠. اْرَتِعِدي ُقدَّاَمُھ َیا ُكلَّ اَألْرِض .اْسُجُدوا ِللرَّبِّ ِفي ِزیَنٍة ُمَقدََّسٍة٩(

ِلَیْجَذِل ١٢. اَألْرُض، ِلَیِعجَّ اْلَبْحُر َوِمْلُؤُه ِلَتْفَرِح السََّماَواُت َوْلَتْبَتِھِج١١. »ْسِتَقاَمِةالشُُّعوَب ِباال َیِدیُن. اْلَمْسُكوَنُة َفَال َتَتَزْعَزُع
 یُن اْلَمْسُكوَنَة ِباْلَعْدِلَیِد. َجاَء ِلَیِدیَن اَألْرَض. َألنَُّھ َجاَء َأَماَم الرَّبِّ،١٣ِفیِھ، ِلَتَتَرنَّْم ِحیَنِئٍذ ُكلُّ َأْشَجاِر اْلَوْعِر  اْلَحْقُل َوُكلُّ َما

  ١٣- ٩: ٩٦المزمور.) َوالشُُّعوَب ِبَأَماَنِتِھ
  
 
 



 ٤٢

 :الملك داوود وفي مزمور آخر، یقول
  
یَن ُقوًَّة، اْلَفاِعِلیَن اْلُمْقَتِدِر َباِرُكوا الرَّبَّ َیا َمَالِئَكَتُھ٢٠. َوَمْمَلَكُتُھ َعَلى اْلُكلِّ َتُسوُد َالرَّبُّ ِفي السََّماَواِت َثبََّت ُكْرِسیَُّھ،١٩(

َباِرُكوا الرَّبَّ َیا َجِمیَع ٢٢. َمْرَضاَتُھ َباِرُكوا الرَّبَّ َیا َجِمیَع ُجُنوِدِه، ُخدَّاَمُھ اْلَعاِمِلیَن٢١. َكَالِمِھ َأْمَرُه ِعْنَد َسَماِع َصْوِت
 ٢٢-١٩ :١٠٣المزمور.) بََّباِرِكي َیا َنْفِسَي الرَّ. ُسْلَطاِنِھ َأْعَماِلِھ، ِفي ُكلِّ َمَواِضِع

 
 :أخرى وفي مزمور آخر، یقول داوود تسبیحة

 
َیْحَمُدَك َیا َربُّ ١٠ .الرَّبُّ َصاِلٌح ِلْلُكلِّ، َوَمَراِحُمُھ َعَلى ُكلِّ َأْعَماِلِھ٩. الرَّْحَمِة َالرَّبُّ َحنَّاٌن َوَرِحیٌم، َطِویُل الرُّوِح َوَكِثیُر٨(

َبِني آَدَم ُقْدَرَتَك َوَمْجَد َجَالِل  ِلُیَعرُِّفوا١٢ِبَمْجِد ُمْلِكَك َیْنِطُقوَن، َوِبَجَبُروِتَك َیَتَكلَُّموَن، ١١ .ِرُكَك َأْتِقَیاُؤَكُكلُّ َأْعَماِلَك، َوُیَبا
 ١٣-٨ :١٤٥المزمور.) الدُُّھوِر، َوُسْلَطاُنَك ِفي ُكلِّ َدْوٍر َفَدْوٍر ُمْلُكَك ُمْلُك ُكل١٣ِّ. ُمْلِكَك

 
=========================================================================== 

كل األشیاء تسبح (موضوع  / )خلق العالم(ورد في أسطورة من الھاجادوت، رواھا لویس جینزبرج في فصل  وقد
  : )الرب

 
وضارین من أول نظرة لھا، الحیوانات والحشرات الذین یبدون عدیمي الفائدة  حتى. أٌي مما قد خلَق الربُّ لھ قیمة

 .لتعملھا لدیھا وظیفة
 

إن لسعة الدبور تعالج . حیویَتھ، یستعمل كعالج للدمامل فالحلزون ُیَخلِّف شریطًا رطبًا عندما یزحف، ولذا یستھلك
البعوضة،المخلوق الضعیف،الذي یتغلغل في الطعام لكنھ أبدًا ما یجعلھ . للجرح بذبابة منزلیة مسحوقة وتستعمل

  .السحلیة ھي تریاق العقرب فّعال ضد سم الثعبان، وھذا الزاحف السام نفسھ یعاِلج الطفَح الجلديَّ، بینما تھي،ین
 

یعلمنا الرُب من خالِل دواِب األرِض، ویجعلنا "وتساھم في رفاھیتھ، بل كذلك  لیس فقط یخدم كلُّ الكائناِت اإلنساَن،
 ".من ِخالِل طیوِر السماِء حكماَء

 
إلینا بعُد،  أخالقیة سامیة مثیرة لإلعجاب كقدوٍة لإلنسان، إْذ كانْت التوراة لْم ُتَسلَّْم رُب الكثیَر من الحیواناِت قیمًاحبى ال

بالتراِب، واحتراَم ملكیاِت اآلخرین من النمل، الذین ال  فقد تعلمنا مراعاةَ احتشاماِت الحیاِة من القطِّن الذي یغطي روَثھ
  ومراعاة السلوك الالئق من الدیك الذي عندما یرغب في االتحاد .البعض اآلخرین أبدًا ازنیتعدى بعضھم على مخ

تذكره الدجاجةُ  بوعِده، یھّز ذیَلھ  مع دجاجة، یعدھا بأن یشترَي لھا عباءةً  طویلة كفایة لتصَل إلى األرِض، وعندما
فطواَل .  الجندب كذلك لدیھ درٌس لیعلَمھ لإلنساِن ."أمتلك الوسائل فألْحَرْم من ذیلي، إن لم أشتِره عندما: "ویقول

رغَم ذلَك یستمُر في  خالَلھ، حتى تنفجَر بطُنھ، ویدعوه الموُت، ورغَم أنھ یعلم مصیَره الذي ینتظُرُه، الصیف یغني
فھو :  كقدوٍة في شیئیِن اللقلق یجب أْن ُیتَخَذ  .مشكلة ما العواقُب لذا على الرجل أن یعمَل واجَبھ اتجاَه الربِّ، ال. الغناِء

یكون معلمًا   حتى الضفدع یمكنھ أن  .حیاَتھ العائلیة بحماس، ویتعامل برحمٍة وعطٍف نحَو زمالئھ یحرس نقاوة
المفترسة على الشط بملِء إرادتھ عمًال بوصیة  إلخ خرافة سخیفة عن الضفدع وأنھ یقدم نفسھ للكائنات......لإلنسان 

 .لألعداء شرابالكتاب بتقدیم الطعام وال
 

السماء . عظمنھ، وكُل مخلوٍق لده ترتیلتھ الخاصة التي بھا یمجُِّد الخالَق كلُّ الخلِق قد نوِدَي للوجوِد من ِقَبِل الربِّ إلى
 .الثناِء إلى الربِّ الجنة والنار، الصحراء والحقل، األنھار والبحار، الكل لدیھم طریقتھم الخاصة لتقدیِم واألرض،

 
 ِمْن فوِق میاٍه: " البحر یھتف ."األرِض قد سمعنا أناشیَد، تمجیدًا للصالحیَن من الجزِء الَقِصيِّ ِمَن: "رض ھيترتیلة األ

 ".كثیرٍة، كسَر الجباُر البحَر، الرُب في ُعالُه ھو الجباُر
 



 ٤٣

: الریاح، تقول الشمسوالسحب و الشمس والقمر والنجوم: تعلن األجراُم السماویة والعناصر التسبیَح إلى خالِقھا كذلك
 ".عندما ینطلقَن، عند سطوِع بھاِء ُرْمِحَك الشمس والقمر یظالن واقفْیِن أماَم أشعِة نوِرَك"

 
األرض وكل  .الرُب، أنَت وحَدَك فقط، الذي قد عملَت السماَء، سماَء السماواِت، بكلِّ جنوِدھنَّ أنَت: "والنجوم تغني

 .السماِء یعبدونك وجند. ما فیھنَّ، وأنَت تحفظھم كلَّھماألشیاء اللواتي علیھا، البحار وكل 
 

ثم سغني كُل شجِر الخشِب للبھجِة، قبالةَ  الربِّ، : :الشجرة المثمرة تغني .لھ أغنیة تسبیٍح_ عالوةً على ذلك_كل نباٍت 
طعاِن، الودیاُن أیضًا بالق المراعي مغطاٌة: " وسنابل الحبوب في الحقل تغني  ."ألنھ سأتي لُیِدیَن األرَض لقدوِمھ،

 ".یغنوَن بالذرِة، یصیحوَن بالبھجِة، وأیضًا
 

عندما یذھُب الربُّ عنَد منتصِف إلى األتقیاِء في . ھو الدیُك عظماُء بین مغنِِّي التسبیِح ھم الطیوُر، واألعظم بینھم
یصیُح سبَع  .بدوره في تسبیِح الربِّكل األشجاِر بالتبجیل، وتوقظ أغانیھنَّ الدیَك، الذي یبدأ  الفردوس، تندفع ھنالك

رؤوسكن، وارتفعن أیتھا األبواب الدھریات، فیدخل  ارفعن أیتھا األرتاج: مراٍت، كل مرٍة یتلو أبیاتًا، القصیدة األولى
 ارفعن أیتھا: " القصیدة الثانیة  ."الرب القدیر الجبار الرب الجبار في القتال ملك المجد، من ھو ھذا ملك المجد؟

المجد؟ رب الجنود ھو ملك  تاج رؤوسكن، وارفعنھا أیتھا األبواب الدھریات، فیدخل ملك المجد، من ھو ھذا ملكاألر
بالتوراِة، ألن مكافأَتكم ستكون وافرة في العالم  انھضوا أیھا الصالحون، واشغلوا أنفَسكم: " الثالثة ."المجد

 إلى متى تظل نائمًا، أیھا الكسالُن؟ متى تنھُض من: " الخامسة ."إلى خالِصَك، یا رُب اشتقُت: " الرابعة ."المستقبلّي
 إنھ وقُت عمٍل: " والسابعة التي یغنیھا الدیُك ."َعْیَنْیَك َتْشَبْع ُخْبًزا اْفَتْح. َال ُتِحبَّ النَّْوَم ِلَئالَّ َتْفَتِقَر: "السادسة" نوِمَك؟ 

 ".للربِّ، ألنھم نقضوا شریعَتھ
 

،نفس األغنیة التي بھا سوف ." أجمعھم ألني قد خلصُتھم و یكثرون كما كثروا ف أصفر لھم وسو: "أغنیة النسر ھي
بالمسیِح سوف یقبُع على األرِض  الطائُر في وقٍت الِحٍق إلعالِن مجيِء المسیِح، الفرُق الوحید أنھ حیَن یبشِّر یغنِّي

 . ُأَخَر حینما یغنیھایقبع في أماكَن ویغني قصیدَتھ، بینما في كلِّ األوقاِت اُألَخِر
 

الرب " : فاألسوُد یقولون .حتى وحوش االفتراِس تقوُم بالتمجیِد. اَهللا أقلَّ من الطیوِر وال الحیوانات األخر تمدُح
  ".كالجباِر یخرُج كرجِل حروٍب ُینِھُض غیرتھ یھتُف ویصرخ وَیقَوى على أعداِئھ

 
بغیر حق الذي یستخدم صاحبھ مجانًا وال  یبني بیتھ بغیر عدل وعاللیھویل لمن : "والثعلب یحضُّ على العدِل بالكلماِت

  ".یعطیھ أجرتھ
 

فوق المیاه، رب العظمِة ُیْرِعُد، أیضًا  صوت الَسیِِّد: "واألسماُك الخرساء یعرفَن كیف یعلنَّ التسبیَح لسیدھنَّ، فیقلَن بل،
  ".سُم عظمِة ملكوتھ إلى األبد واألبدمباركًا لیكن ا" : بینما الضفدع یھتف ."فوَق میاٍه كثیرٍة

 
رغم أنَك عادٌل في كلِّ ما " :الفأر ُیثِني على الرب بأولئك الكلماِت. حتى الثعابین تقدِّم التسبیَح لخالِقھم رغم خستھم،

 سبحوا. السیَدھلموا یا كلَّ من یتنفس َسبُِّحُوا : "والقط یغني   ".یجري لي، ألنك تتعامُل بالحقِّ، لكني قد عملُت بشرٍّ
 ".السید

=========================================================================== 
: الھاجادیة عنھا، مثًال جمیع أو معظم ھذه التسابیح مأخوذة من كتاب الیھود المقدس وتم نسج تلك األساطیر :مالحظة
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Textbox
Er. 100b, Shab. 77b, Hul. 63a). The gall of the stork cures the bite of the scorpion (Ket. 50a; comp. Pliny, "Historia Naturalis," xxix. 5, 33).,Yoma 83b; Shab. 77b, 109b



 ٤٤

القرآن واألحادیث  نأتي لمقارناتنا لھذا النص الیھودي الھاجادي وكذلك ما ورد في المزامیر، مع آیات واآلن*
 :الصحیحة، وسنرى العجیب الغریب اآلن

 
 
 :آیات تسبیح كل الكائنات هللا :أوًال -
 
 
ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ال َتْفَقُھوَن َتْسِبیَحُھْم ِإنَُّھ َكاَن َحِلیمًا  السَّْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفیِھنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُیَسبُِّح ُتَسبُِّح َلُھ السََّمَواُت{

 ٤٤: اإلسراء  })٤٤ (َغُفورًا
 
ُیَسبُِّحوَن اللَّْیَل َوالنََّھاَر ال ) ١٩(َوَمْن ِعْنَدُه ال َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھ َوال َیْسَتْحِسُروَن  ي السََّمَواِت َواَألْرِضَوَلُھ َمْن ِف{

 ٢١-١٩ :األنبیاء} )٢١(ِمْن اَألْرِض ُھْم ُینِشُروَن  َأْم اتََّخُذوا آِلَھًة) ٢٠(َیْفُتُروَن 
 
 ٧٩: األنبیاء} )٧٩(َفاِعِلیَن  َوِعْلمًا َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُیَسبِّْحَن َوالطَّْیَر َوُكنَّا َلْیَماَن َوُكال آَتْیَنا ُحْكمًاَفَفھَّْمَناَھا ُس{

 
َعِلَم َصالَتُھ َوَتْسِبیَحُھ َواللَُّھ َعِلیٌم ِبَما  ُیَسبُِّح َلُھ َمْن ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض َوالطَّْیُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َأَلْم َتَرى َأنَّ اللََّھ{

 ٤١ :النور} )٤١(َیْفَعُلوَن 
  
ُیَسبِّْحَن ِباْلَعِشيِّ َواِإلْشَراِق  ِإنَّا َسخَّْرَنا اْلِجَباَل َمَعُھ) ١٧(َذا اَألْیِد ِإنَُّھ َأوَّاٌب  اْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد{
 ١٨-١٧: ص} )١٩(َأوَّاٌب  َوالطَّْیَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُھ) ١٨(

 
ُقْل َمْن َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض  (15) السََّمَواِت َواَألْرِض َطْوعًا َوَكْرھًا َوِظالُلُھْم ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوِللَِّھ َیْسُجُد َمْن ِفي{

َھْل َیْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصیُر َأْم َھْل َتْسَتِوي  ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء ال َیْمِلُكوَن َألنُفِسِھْم َنْفعًا َوال َضّرًا ُقْلِمْن  ُقْل اللَُّھ ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم
اْلَقھَّاُر  ِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو اْلَواِحُداْلَخْلُق َعَلْیِھْم ُقْل اللَُّھ َخا َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوا ِللَِّھ ُشَرَكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِھ َفَتَشاَبَھ الظُُّلَماُت

 ١٦-١٥: الرعد} )١٦(
 
َوِللَِّھ َیْسُجُد َما ِفي ) ٤٨(ُسجَّدًا ِللَِّھ َوُھْم َداِخُروَن  َخَلَق اللَُّھ ِمْن َشْيٍء َیَتَفیَُّأ ِظالُلُھ َعْن اْلَیِمیِن َوالشََّماِئِل َأَوَلْم َیَرْوا ِإَلى َما{

َیَخاُفوَن َربَُّھْم ِمْن َفْوِقِھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن  )٤٩(َما ِفي اَألْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُھْم ال َیْسَتْكِبُروَن َو السََّمَواِت
 ٥٠-٤٨ :النحل} )٥٠(

 
َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثیٌر  ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُمالسََّمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض َوالشَّ َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ َیْسُجُد َلُھ َمْن ِفي{

 ١٨: الحج} )١٨(َیْفَعُل َما َیَشاُء  َعَلْیِھ اْلَعَذاُب َوَمْن ُیِھْن اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ اللََّھ ِمْن النَّاِس َوَكِثیٌر َحقَّ
 
َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َیْسُجَداِن ) ٥(َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن  الشَّْمُس) ٤(َعلََّمُھ اْلَبَیاَن ) ٣(َخَلَق اِإلنَساَن ) ٢(ْرآَن اْلُق َعلََّم) ١(الرَّْحَمُن {
 ٦-١ :الرحمان} )٦(

 
 ١ :التغابن} )١(لِّ َشْيٍء َقِدیٌر َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َوُھَو َعَلى ُك ُیَسبُِّح ِللَِّھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرِض{

 
 ١ :الجمعة} )١(اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم  ُیَسبُِّح ِللَِّھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرِض{

 
 ١: الصف} )١(َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم  َسبََّح ِللَِّھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرِض{

 
َوَلُھ َمْن ِفي ) ٢٥(اَألْرِض ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجوَن  َتُقوَم السََّماُء َواَألْرُض ِبَأْمِرِه ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمْن َوِمْن آَیاِتِھ َأْن{



 ٤٥

 ٢٦: الروم} )٢٦(ُكلٌّ َلُھ َقاِنُتوَن  السََّمَواِت َواَألْرِض
  
 

 .ھذا القدرالكثیرات، نكتفي ب وغیرھنَّ من اآلیات
 
  

 :الكائنات هللا، ومن ذلك مثًال ال حصرًا أحادیث تسبیح كل: ثانیًا -
 
  

 :البخاري روى
 

أن أبا : شھاب، عن سعید بن المسیب وأبي سلمة حدثنا اللیث، عن یونس، عن ابن: حدثنا یحیى بن بكیر -  ٣٠١٩
 :ھریرة رضي اهللا عنھ قال

: فأحرقت، فأوحى اهللا إلیھ قرصت نملة نبیا من ألنبیاء، فأمر بقریة النمل: (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول سمعت 
 .)تسبح أن قرصتك نملة أحرقت أمة من األمم

  

 َأِبي َصْعَصَعَة  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َقاَل َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن- ٦٠٩
اْلَأْنَصاِريِّ ُثمَّ اْلَماِزِنيِّ َعْن َأِبیِھ َأنَُّھ َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ َقاَل َلُھ ِإنِّي َأَراَك ُتِحبُّ اْلَغَنَم َواْلَباِدَیَة َفِإَذا ُكْنَت ِفي َغَنِمَك 

 َصْوَتَك ِبالنَِّداِء َفِإنَُّھ َلا َیْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذِِّن ِجنٌّ َوَلا ِإْنٌس َوَلا َشْيٌء ِإلَّا َشِھَد َلُھ َیْوَم َأْو َباِدَیِتَك َفَأذَّْنَت ِبالصََّلاِة َفاْرَفْع
  اْلِقَیاَمِة َقاَل َأُبو َسِعیٍد َسِمْعُتُھ ِمْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

 
 :ورواه مسلم

 
وحرملة بن یحیى قاال أخبرنا بن وھب أخبرني یونس عن بن شھاب عن سعید بن المسیب  أبو الطاھرحدثني  -٢٢٤١

نبیا من األنبیاء فأمر  سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن نملة قرصت وأبي
  األمم تسبحأمة من  بقریة النمل فأحرقت فأوحى اهللا إلیھ أفي أن قرصتك نملة أھلكت

 
یعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي  حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا المغیرة - ٢٢٤١

تحتھا  اهللا علیھ وسلم قال نزل نبي من األنبیاء تحت شجرة فلدغتھ نملة فأمر بجھازه فأخرج من ھریرة أن النبي صلى
   نملة واحدةثم أمر بھا فأحرقت فأوحى اهللا إلیھ فھال

 
 

 :اإلمام أحمد بن حنبل وروى
 

 ْبِن ُعْتَبَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْھِريِّ َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق - ٣٠٦٦
 

 َوالنَّْحَلِة َواْلُھْدُھِد َوالصَُّرِد  َعْن َقْتِل َأْرَبٍع ِمْن الدََّوابِّ النَّْمَلِةاللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى
 

 صحیح حدیث
 

 ، وأبو داود٣٢٢٤ب ما ینھى عن قتلھ حدیث  یح كذلك اإلمام ابن ماجة في ك الصیدحورواه بمثلھ بإسناد آخر ص
٥٢٦٧   



 ٤٦

 :حنبل في المسند وروى اإلمام أحمد بن
 

 اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل ُحدِّْثُت َعِن الزُّْھِريِّ َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن َعْبِد اللَِّھ َعِن َثَنا َیْحَیى َعِن اْبِن ُجَرْیٍجَحدَّ - ٣٢٤٢
 

 َواْلُھْدُھِد َوَسلََّم َعْن َقْتِل النَّْحَلِة َوالنَّْمَلِة َوالصَُّرِد َنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ
 

 الزُّْھِريِّ ُجَرْیٍج َعِن اْبِن َأِبي َلِبیٍد َعِن َقاَل َیْحَیى َوَرَأْیُت ِفي ِكَتاِب ُسْفَیاَن َعِن اْبِن
  
 

اٌد َأُظنُُّھ َعْن َقاَل َحمَّ َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعِن الصَّْقَعِب ْبِن ُزَھْیٍر َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا - ٦٥٨٣
 َعْمٍرو َقاَل َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن

 
 َمْزُروَرٌة ِبالدِّیَباِج َفَقاَل َأَلا ِإنَّ َوَسلََّم َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْھِل اْلَباِدَیِة َعَلْیِھ ُجبٌَّة ِسیَجاٍن ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ

َفاِرٍس َوَیْرَفَع ُكلَّ َراٍع اْبِن َراٍع َقاَل َفَأَخَذ  ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َفاِرٍس َقاَل ُیِریُد َأْن َیَضَع ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َصاِحَبُكْم َھَذا َقْد َوَضَع
اللَُّھ  ِلَباَس َمْن َلا َیْعِقُل ُثمَّ َقاَل ِإنَّ َنِبيَّ اللَِّھ ُنوًحا َصلَّى َلْیَكاللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَمَجاِمِع ُجبَِّتِھ َوَقاَل َأَلا َأَرى َع َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى

َلَھ ِإلَّا اللَُّھ آُمُرَك ِبَلا ِإ َقاصٌّ َعَلْیَك اْلَوِصیََّة آُمُرَك ِباْثَنَتْیِن َوَأْنَھاَك َعْن اْثَنَتْیِن َعَلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة َقاَل ِلاْبِنِھ ِإنِّي
اللَُّھ ِفي ِكفٍَّة َرَجَحْت ِبِھنَّ َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَلْو  َواْلَأْرِضیَن السَّْبَع َلْو ُوِضَعْت ِفي ِكفٍَّة َوُوِضَعْت َلا ِإَلَھ ِإلَّا َفِإنَّ السََّمَواِت السَّْبَع

َفِإنََّھا َصَلاُة ُكلِّ َشْيٍء  َقَصَمْتُھنَّ َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوُسْبَحاَن اللَِّھ َوِبَحْمِدِه ُكنَّ َحْلَقًة ُمْبَھَمًةالسََّمَواِت السَّْبَع َواْلَأْرِضیَن السَّْبَع  َأنَّ
 َقْد َعَرْفَناُه َفَما اْلِكْبُر َقاَل َأْن الشِّْرُك الشِّْرِك َواْلِكْبِر َقاَل ُقْلُت َأْو ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َھَذا َوِبَھا ُیْرَزُق اْلَخْلُق َوَأْنَھاَك َعْن

 َیُكوَن ِلَأَحِدَنا ُحلٌَّة َیْلَبُسَھا َقاَل َلا َقاَل اْلِكْبُر ُھَو َأْن َنْعَلاِن َحَسَنَتاِن َلُھَما ِشَراَكاِن َحَسَناِن َقاَل َلا َقاَل ُھَو َأْن َیُكوَن ِلَأَحِدَنا
َفَما اْلِكْبُر َقاَل  ِلَأَحِدَنا َأْصَحاٌب َیْجِلُسوَن ِإَلْیِھ َقاَل َلا ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ا َقاَل َلا َقاَل َأَفُھَو َأْن َیُكوَنَیُكوَن ِلَأَحِدَنا َدابٌَّة َیْرَكُبَھ

 النَّاِس َسَفُھ اْلَحقِّ َوَغْمُص
  
 

َأْسَلَم َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن  َن ُزَھْیٍر ُیَحدُِّث َعْن َزْیِد ْبِنَحدََّثَنا َأِبي َسِمْعُت الصَّْقَعَب ْب َحدََّثَنا َوْھُب ْبُن َجِریٍر - ٧١٠١
 َقاَل َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو

 
یَباٍج َفَقاَل ِإنَّ َصاِحَبُكْم َھَذا ِبِد َعَلْیِھ ُجبٌَّة ِمْن َطَیاِلَسٍة َمْكُفوَفٌة ِبِدیَباٍج َأْو َمْزُروَرٌة َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْعَراِبيٌّ

 اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْغَضًبا َفَأَخَذ ِبَمَجاِمِع ُجبَِّتِھ اْبِن َراٍع َوَیَضَع ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َفاِرٍس َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى ُیِریُد َأْن َیْرَفَع ُكلَّ َراٍع
َعَلْیِھ السََّلام  َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَجَلَس َفَقاَل ِإنَّ ُنوًحا  ِثَیاَب َمْن َلا َیْعِقُل ُثمَّ َرَجَعَفاْجَتَذَبُھ َوَقاَل َلا َأَرى َعَلْیَك

اْثَنَتْیِن َأْنَھاُكَما َعْن الشِّْرِك   َوَأْنَھاُكَما َعْنَقاِصٌر َعَلْیُكَما اْلَوِصیََّة آُمُرُكَما ِباْثَنَتْیِن َلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة َدَعا اْبَنْیِھ َفَقاَل ِإنِّي
ِكفَِّة اْلِمیَزاِن َوُوِضَعْت َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ ِفي  ِإلَّا اللَُّھ َفِإنَّ السََّمَواِت َواْلَأْرَض َوَما ِفیِھَما َلْو ُوِضَعْت ِفي َواْلِكْبِر َوآُمُرُكَما ِبَلا ِإَلَھ

َلَقَصَمْتَھا  َحْلَقًة َفُوِضَعْت َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َعَلْیَھا َلَفَصَمْتَھا َأْو ْخَرى َكاَنْت َأْرَجَح َوَلْو َأنَّ السََّمَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتااْلُأ اْلِكفَِّة
  لُّ َشْيٍءُكلِّ َشْيٍء َوِبَھا ُیْرَزُق ُك َوآُمُرُكَما ِبُسْبَحاَن اللَِّھ َوِبَحْمِدِه َفِإنََّھا َصَلاُة

 
  .حنبل صحیحا اإلسناد، وانفرد بروایتھما اإلمام أحمد بن الحدیثان

 
 :البخارّي وروى

 
حدثنا إسرائیل، عن منصور، عن إبراھیم، عن علقمة، عن  :حدثنا أبو أحمد الزبیري:  محمد بن المثنىحدثني -٣٥٧٩

فقل الماء،  مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في سفر،اآلیات بركة، وأنتم تعدونھا تخویفا، كنا  كنا نعد :عبد اهللا قال
حي على الطھور المبارك، : (اإلناء ثم قال فجاؤوا بإناء فیھ ماء قلیل، فأدخل یده في). اطلبوا فضلة من ماء: (فقا

یح الطعام بین أصابع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ولقد كنا نسمع تسب فلقد رأیت الماء ینبع من). والبركة من اهللا



 ٤٧

 .یؤكل وھو
 

یحدث عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا  سمعت مجاھدًا: حدثنا وكیع، عن األعمش قال: حدثنا یحیى -  ٦٠٥٢
 :عنھما قال

 
 فكان ال یستتر: إنھما لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما ھذا: (وسلم على قبرین، فقال مر رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

ھذا واحدًا، وعلى ھذا  ثم دعا بعسیب رطب فشقھ باثنین، فغرس على). فكان یمشي بالنمیمة: من بولھ، وأما ھذا
 .)ییبسا لعلھ یخفف عنھما ما لم: (واحدًا، ثم قال

 
 :عن ابن عباس قال حدثنا جریر، عن منصور، عن مجاھد،: حدثنا عثمان قال - ٢١٦

 
مكة، فسمع صوت إنسانین یعذبان في قبورھما، فقال  ومر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بحائط من حیطان المدینة، أ 

یستتر من بولھ، وكان اآلخر  بلى، كان أحدھما ال: (ثم قال). وما یعذبان في كبیر یعذبان: (النبي صلى اهللا علیھ وسلم
 فعلت رسول اهللا، لم یا: ثم دعا بجریدة، فكسرھا كسرتین، فوضع على كل قبر منھما كسرة، فقیل لھ). بالنمیمة یمشي

 .)ییبسا إلى أن: أو. لعلھ أن یخفف عنھما ما لم تیبسا: (ھذا؟ قال
 

 ٤٣٩ورواه مسلم 
 
 

 :٤٤لإلسراء آیة  یقول ابن كثیر في تفسیره
 

لغاتكم وھذا عام في الحیوانات الجمادات والنباتات وھذا أشھر القولین،  أي ال تفقھون تسبیحھم أیھا الناس ألنھا بخالف
الحصیات في ید  ثیر دلیل من قال بتسبیح الجماد والنبات بحدیث تسبیح الطعام وحدیث تسبیحابن ك ثم یسوق لنا[

 ]الرسول
 
قال األسطوانة تسبح والشجرة تسبح ـ األسطوانة ـ } یسبح بحمده وإن من شيء إال{: وقال عكرمة في قولھ تعالى 

} بحمده وإن من شيء إال یسبح{ل اهللا تعالى صریر الباب تسبیحھ وخریر الماء تسبیحھ قا: السلف الساریة وقال بعض
: وقال آخرون، آیة السجدة في الحج ویشھد لھذا القول، الطعام یسبح: وقال سفیان الثوري عن منصور عن إبراھیم قال

 .یعنون من حیوان ونبات، إنما یسبح ما كان فیھ روح
 
وقال الحسن ، روح یسبح من شجر أو شيء فیھ فیھكل شيء : قال} وإن من شيء إال یسبح بحمده{: قال قتادة في قولھ  

، حدثنا محمد بن حمید: وقال ابن جریر. كل شيء فیھ الروح: قاال} بحمده وإن من شيء إال یسبح{والضحاك في قولھ 
الحسن في  قال كنا مع یزید الرقاشي ومعھ، حدثنا جریر أبو الخطاب: قاال، واضح وزید بن حباب حدثنا یحیى بن

الخوان ھو : كان یسبح مرة ـ قلت: فقال یسبح ھذا الخوان ؟، یا أبا سعد: فقال یزید الرقاشي، وا الخوانفقدم، طعام
فلما قطع وصار خشبة ، إلى أنھ لما كان حیًا فیھ خضرة كان یسبح ذھب، المائدة من الخشب ـ فكأن الحسن رحمھ اهللا

فقال   أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلممر بقبرینوقد یستأنس لھذا القول بحدیث ابن عباس ,یابسة انقطع تسبیحھ
ثم أخذ » اَالخر فكان یمشي بالنمیمة وأما، أما أحدھما فكان ال یستنزه من البول، إنھما لعذبان وما یعذبان في كبیر«

أخرجاه في » لعلھ یخفف عنھما ما لم ییبسا«ثم قال ، واحدة ثم غرز في كل قبر، جریدة رطبة فشقھا نصفین
 إنما قال ما لم ییبسا ألنھما یسبحان ما دام فیھما خضرة،: على ھذ الحدیث من العلماء قال بعض من تكلم، حینالصحی

 )ھـ.ا  (.واهللا أعلم، فإذا یبسا انقطع تسبیحھما
 
 

 .عجائز معتقدات تناقض بعضھا بعضًا ألنھا كلھا خرافات وترھات وأكاذیب وكالم یعني كما نرى أحادیث



 ٤٨

الیل وفي روایة وحیدة عند مسلم شك الراوي فقال  الدیك، وحدیث تنزل الرب عند الثلث األخیر منحدیث : ثالثًا -
 :ثلثاه شطر اللیل أو

 
وأرجو االطالع على _الرُب الجنة، فاستوحى محمٌد منھ وقال أما ما جاء في القصة الھاجادیة عن تسبیح الدیك لما یدخل

  :رًا بخصوص وقت النزولاختالفًا یسی كل روایات الحدیث الختالفھا
 

 :خیر مال المسلم غنم یتبع بھا شعف الجبال روى البخاري في ك بدء الخلق ب
 

ى اللَُّھ  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا اللَّْیُث َعْن َجْعَفِر ْبِن َرِبیَعَة َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّ-  ٣٣٠٣
َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َسِمْعُتْم ِصَیاَح الدَِّیَكِة َفاْسَأُلوا اللََّھ ِمْن َفْضِلِھ َفِإنََّھا َرَأْت َمَلًكا َوِإَذا َسِمْعُتْم َنِھیَق اْلِحَماِر َفَتَعوَُّذوا ِباللَِّھ ِمْن 

  الشَّْیَطاِن َفِإنَُّھ َرَأى َشْیَطاًنا
 

 :استحباب الدعاء عند صیاح الدیك الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار بورواه مسلم في ك 
 
حدثنا لیث عن جعفر بن ربیعة عن األعرج عن أبي ھریرة أن النبي صلى اهللا علیھ  حدثني قتیبة بن سعید - ٢٧٢٩ 

ار فتعوذوا باهللا من الحم قال إذا سمعتھم صیاح الدیكة فاسألوا اهللا من فضلھ فإنھا رأت ملكا وإذا سمعتم نھیق وسلم
  الشیطان فإنھا رأت شیطانا

 
 :أحمد ورواه اإلمام

 
َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى  ُھَرْیَرَة ْبِن َرِبیَعَة َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُھْرُمَز َعْن َأِبي َحدََّثَنا َھاِشٌم َحدََّثَنا َلْیٌث َعْن َجْعَفِر - ٧٧١٩

 َمَلًكا َسُلوا اللََّھ ِمْن َفْضِلِھ َوِإَذا َسِمْعُتْم ُنَھاَق اْلِحَماِر َقاَل ِإَذا َسِمْعُتْم ِصَیاَح الدَِّیَكِة ِمْن اللَّْیِل َفِإنََّما َرَأْت نَُّھاللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأ
 الشَّْیَطاِن َفِإنَُّھ َرَأى َشْیَطاًنا َفَتَعوَُّذوا ِباللَِّھ ِمْن

  
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ  َأِبي ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا َسِعیٌد َحدََّثِني َجْعَفُر ْبُن َرِبیَعَة َعِن اْلَأْعَرِج َعْن ِد الرَّْحَمِنَحدََّثَنا َأُبو َعْب - ٧٩٢٠

َرَأْت  ُبوا ِإَلْیِھ َوِإَذا َسِمْعُتْم ُنَھاَق اْلَحِمیِر َفِإنََّھااللََّھ َواْرَغ ِإَذا َسِمْعُتْم َأْصَواَت الدَِّیَكِة َفِإنََّھا َرَأْت َمَلًكا َفاْسَأُلوا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل
 َرَأْت َشْیَطاًنا َفاْسَتِعیُذوا ِباللَِّھ ِمْن َشرِّ َما

  
 ُھَرْیَرَة َفَذَكَر َمْعَناُه  َعْن َأِبيْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجْعَفُر ْبُن َرِبیَعَة َعِن اْلَأْعَرِج َحدََّثَنا ُشَعْیُب ْبُن َحْرٍب َأُبو َصاِلٍح َحدََّثَنا َلْیُث

  
م            شمس رمز إلھھ وتھم    یجب ھنا تسجیل تقدیس الفرس الزردشتیین للدیك وتحریمھم أكلھ كرمز لل ي بی ھ ف ،  ویتبركون ب

أثیر الفارسي وارد ال سیما ومعظم               ذا فالت زدانیین األكراد، ل دیین أو الی ذلك الیزی ھ ك ب   رواة ووھو ما ورث واضعي كت
  ٣٤ وعراقیة، انظر الترجمة العربیة لـ أفستا من دار روافد ص دیث من أصول فارسیةاألحا

 
واألغلب أنھ  الھاجادة أن الرب یدخل الجنة عند منتصف الیل، فھو مماثل ومقارب لما رواه محمد وأما مسألة قصة -

 :استوحى من تیك القصة، فقال
 

 : ب الدعاء نصف اللیل روى البخاري في ك الدعوات
 

مالك، عن ابن شھاب، عن أبي عبد اهللا األغر، وأبي سلمة بن عبد  حدثنا:  عبد العزیز بن عبد اهللاحدثنا - ٦٣٢١
 :رضي اهللا عنھ الرحمن، عن أبي ھریرة

 
وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا، حین یبقى ثلث اللیل  یتنزل ربنا تبارك: (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 



 ٤٩

 .)فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر لھ من یدعوني: ولاآلخر، یق
 

 }اهللا یریدون أن ُیَبدِّلوا كالم{: في ك التوحید ب قول اهللا تعالى ورواه كذا
 اللیل وروى البخاري في ك ب الدعاء والصالة من آخر

 
 -  ١٧: الذاریات} وباألسحار ھم یستغفرون{. ینامون أي ما: }كانوا قلیال من اللیل ما یھجعون{: وقال اهللا عز وجل 

١٨ 
 

 بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شھاب، عن أبي سلمة، وأبي عبد اهللا األغر، عن أبي ھریرة  اهللاحدثنا عبد -١١٤٥
 :أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال: رضي اهللا عنھ

 
فأستجیب لھ، من  من یدعوني: ى ثلث اللیل اآلخر، یقولوتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا، حین یبق ینزل ربنا تبارك( 

 .)یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر لھ
 

 بنفس اللفظ ورواه مسلم
 

  :الدعاء والذكر في آخر اللیل واإلجابة فیھ وروى مسلم في ك صالة المسافرین وقصرھا ب الترغیب في
 
عن   األوزاعي حدثنا یحیى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمنمنصور أخبرنا أبو المغیرة حدثنا حدثنا إسحاق بن -٧٥٨ 

ینزل اهللا تبارك وتعالى إلى السماء  أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا مضى شطر اللیل أو ثلثاه
  لھ ھل من مستغفر یغفر لھ حتى ینفجر الصبح الدنیا فیقول ھل من سائل یعطى ھل من داع یستجاب

 
 الشاعر حدثنا محاضر أبو المورع حدثنا سعد بن سعید قال أخبرني بن مرجانة قال سمعت دثني حجاج بن ح -٧٥٨

اللیل أو لثلث اللیل اآلخر فیقول  أبا ھریرة یقول قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ینزل اهللا في السماء الدنیا لشطر
 غیر عدیم وال ظلوم قال مسلم بن مرجانة ھو سعید بن یقرض من یدعوني فأستجیب لھ أو یسألني فأعطیھ ثم یقول من

  عبد اهللا ومرجانة أمھ
 
 

القاري عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي   وحدثنا قتیبة بن سعید حدثنا یعقوب وھو بن عبد الرحمن-٧٥٨
ي ثلث اللیل األول فیقول قال ینزل اهللا إلى السماء الدنیا كل لیلة حین یمض ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

یستغفرني فأغفر لھ فال  أنا الملك من ذا الذي یدعوني فأستجیب لھ من ذا الذي یسألني فأعطیھ من ذا الذي أنا الملك
  یزال كذلك حتى یضيء الفجر

 
وزاد  سعید األیلي حدثنا بن وھب قال أخبرني سلیمان بن بالل عن سعد بن سعید بھذا اإلسناد  حدثنا ھارون بن-٧٥٨

  ثم یبسط یدیھ تبارك وتعالى یقول من یقرض غیر عدوم وال ظلوم
  

واللفظ البني أبي شیبة قال إسحاق أخبرنا  حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شیبة وإسحاق بن إبراھیم الحنظلي -٧٥٨
 ھریرة قاال إسحاق عن األغر أبي مسلم یرویھ عن أبي سعید وأبي وقال اآلخران حدثنا جریر عن منصور عن أبي

ھل من  علیھ وسلم إن اهللا یمھل حتى إذا ذھب ثلث اللیل األول نزل إلى السماء الدنیا فیقول قال رسول اهللا صلى اهللا
  مستغفر ھل من تائب ھل من سائل ھل من داع حتى ینفجر الفجر

 
أبي سلمة بن عبد   حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالك عن بن شھاب عن أبي عبد اهللا األغر وعن-٧٥٨

ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین  الرحمن عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ینزل



 ٥٠

  یدعوني فأستجیب لھ ومن یسألني فأعطیھ ومن یستغفرني فأغفر لھ یبقى ثلث اللیل اآلخر فیقول من
 
   اللیل ساعة مستجاب فیھا الدعاءفي ك صالة المسافرین وقصرھا ب باب في وروى 

 
سفیان عن جابر قال سمعت النبي صلى اهللا  وحدثنا عثمان بن أبي شیبة حدثنا جریر عن األعمش عن أبي - ٧٥٧

یوافقھا رجل مسلم یسأل اهللا خیرا من أمر الدنیا واآلخرة إال أعطاه إیاه وذلك  علیھ وسلم یقول إن في اللیل لساعة ال
  لیلة كل
 

معقل عن أبي الزبیر عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا  وحدثني سلمة بن شبیب حدثنا الحسن بن أعین حدثنا - ٧٥٧
  ال یوافقھا عبد مسلم یسأل اهللا خیرا إال أعطاه إیاه علیھ وسلم قال إن من اللیل ساعة

  
  صالة المسافرین وقصرھا ب من خاف أن ال یقوم من آخر اللیل فلیوتر أولھ وروى في ك

 
أبي سفیان عن جابر قال قال رسول اهللا  شیبة حدثنا حفص وأبو معاویة عن األعمش عن حدثنا أبو بكر بن أبي - ٧٥٥ 

اللیل فلیوتر أولھ ومن طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر اللیل فإن  صلى اهللا علیھ وسلم من خاف أن ال یقوم من آخر
  محضورةمشھودة وذلك أفضل وقال أبو معاویة  صالة آخر اللیل

 
 :اللیل المسافرین وقصرھا ب صالة اللیل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر وروى في ك صالة

 
شعبة قال سمعت عقبة بن حریث قال سمعت بن عمر یحدث  حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا -٧٤٩

 أن الصبح یدركك فأوتر بواحدة فقیل البن قال صالة اللیل مثنى مثنى فإذا رأیت أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  مثنى مثنى قال أن تسلم في كل ركعتین عمر ما

 
 أبي شیبة حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن یحیى بن أبي كثیر عن أبي نضرة حدثنا أبو بكر بن -٧٥٤ 

  عن أبي سعید أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا
 

أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعید  وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبید اهللا عن شیبان عن یحیى قال -٧٥٤
  الوتر فقال أوتروا قبل الصبح أخبرھم أنھم سألوا النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن

 
 ھ أحٌد ربما ألنھ یكلم نفَسھالناَس على اإلقراض والتصدق واإلحسان، وكالعادة ال یسمع وكما نرى فما یقولھ الرب حاثًا

 .والنشاط والعمل وغیرھا فقط ویؤنسھا، مماثل تمامًا لنصائح الدیك عند منتصف اللیل للناس بقراءة التوراة
  

، _ومطلوب منا اإلیمان بتلكم الخرافات_الناس لكنھ كالعادة یكلم نفسھ فقط  وتذكرنا حكایة الدیك كذلك وما ینصح بھ
 :سالممحمد مؤسس اإل ما قالھب
  

 :)مال خلفا اللھم أعط منفق (  روى البخاري في ك الزكاة ب
 

معاویة بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي ھریرة  حدثني أخي، عن سلیمان، عن:  إسماعیل قال حدثنا-  ١٤٤٢
  :رضي اهللا عنھ

اللھم أعط منفقا : أحدھما  فیقولما من یوم یصبح العباد فیھ، إال ملكان ینزالن،: (صلى اهللا علیھ وسلم قال أن النبي 
 .)تلفا اللھم أعط ممسكا: خلفا، ویقول اآلخر

 
 :  والممسك ورواه مسلم بن حجاج في صحیح مسلم ك الزكاة ب في المنفق
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 ٥١

حدثني سلیمان وھو بن بالل حدثني معاویة بن أبي مزرد عن  وحدثني القاسم بن زكریا حدثنا خالد بن مخلد -١٠١٠
 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیھ إال ملكان ینزالن بي ھریرةسعید بن یسار عن أ

  فیقول أحدھما اللھم أعط منفقا خلفا ویقول اآلخر اللھم أعط ممسكا تلفا
 

 :وفي القرآن
 
َوِمْن اللَّْیِل َفَتَھجَّْد ِبِھ َناِفَلًة ) ٧٨(َكاَن َمْشُھودًا   ُقْرآَن اْلَفْجِرالشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْیِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ َأِقْم الصَّالَة ِلُدُلوِك{

 ٧٩-٧٨ :اإلسراء} )٧٩(َأْن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقامًا َمْحُمودًا  َلَك َعَسى
 
َوَأْطَراَف النََّھاِر َلَعلََّك  ُغُروِبَھا َوِمْن آَناِء اللَّْیِل َفَسبِّْحَقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل  َفاْصِبْر َعَلى َما َیُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك{

 ١٣٠: طھ} )١٣٠(َتْرَضى 
 
َیْعَلُموَن  یَن الَرْحَمَة َربِِّھ ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذ ُھَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َیْحَذُر اآلِخَرَة َوَیْرُجو َأمَّْن{

 ٩ :الزمر} )٩(ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب 
 
 ٤١ :ق} )٤١(َواْسَتِمْع َیْوَم ُیَناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِریٍب ) ٤٠(َوِمْن اللَّْیِل َفَسبِّْحُھ َوَأْدَباَر السُُّجوِد {

 
َقِلیًال ِمْن اللَّْیِل َما  َكاُنوا) ١٦(آَتاُھْم َربُُّھْم ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنیَن   آِخِذیَن َما)١٥(ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُیوٍن { 

 ١٨- ١٥: الذاریات} )١٨(َیْسَتْغِفُروَن  َوِباَألْسَحاِر ُھْم) ١٧(َیْھَجُعوَن 
 
  ٤٩ :لطورا} )٤٩(َفَسبِّْحُھ َوِإْدَباَر النُُّجوِم  َوِمْن اللَّْیِل{ 

 
ِإنَّا  (4) َأْو ِزْد َعَلْیِھ َوَرتِّْل اْلُقْرآَن َتْرِتیًال) ٣(اْنُقْص ِمْنُھ َقِلیًال  ِنْصَفُھ َأْو) ٢(ُقْم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال ) ١(َأیَُّھا اْلُمزَّمُِّل  َیا{

 َواْذُكْر اْسَم) ٧(َطِویًال  ِإنَّ َلَك ِفي َالنََّھاِر َسْبحًا) ٦(دُّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقیًال ِھَي َأَش ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل) ٥(َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال 
    ٨ -١ :المزمل })٨( َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْیِھ َتْبِتیال

  
  

  :كذلك في القرآن یأتي الحث دومًا على صالة منتصف اللیل التنفلیة
  
  ١٨- ١٧:  الذاریات})١٨(َوِباَألْسَحاِر ُھْم َیْسَتْغِفُروَن ) ١٧(َما َیْھَجُعوَن َكاُنوا َقِلیًال ِمْن اللَّْیِل {
  
َفال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُھْم ِمْن ) ١٦(َتَتَجاَفى ُجُنوُبُھْم َعْن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن {

  ١٧- ١٦:  السجدة})١٧(ْعُیٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن ُقرَِّة َأ
  
  ٦٤: الفرقان} )٦٤(َوالَِّذیَن َیِبیُتوَن ِلَربِِّھْم ُسجَّدًا َوِقَیامًا {
  
َتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن َأمَّْن ُھَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َیْحَذُر اآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّھ ُقْل َھْل َیْس{

 ٩: الزمر} )٩(ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأْوُلوا اَألْلَباِب 
 

  وھناك عن فضل صالة نصف اللیل أي التھجد كتاب في كل من البخاري ومسلم باسم كتاب التھجد
  
  
  



 ٥٢

  :ویروي البخاري
 

ْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیَِّب َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَّ  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َقاَل َأ-  ٦٤٨
َحِدُكْم َوْحَدُه ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َتْفُضُل َصَلاُة اْلَجِمیِع َصَلاَة َأ

ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن {ُجْزًءا َوَتْجَتِمُع َمَلاِئَكُة اللَّْیِل َوَمَلاِئَكُة النََّھاِر ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر ُثمَّ َیُقوُل َأُبو ُھَرْیَرَة َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم
  }َمْشُھوًدا

  
 
 :محمٍد عنھ ، فمما روَي عنرابعًا أما مسألة الضفدع  -
  

 :مسنده روى اإلمام احمد بن حنبل في
 

الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن  ِذْئٍب َعْن َسِعیِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن َعْبِد َحدََّثَنا َیِزیُد َقاَل َأْخَبَرَنا اْبُن َأِبي - ١٥١٩٧
 َقاَل
 

َفَنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َدَواًء َوَذَكَر الضُّْفَدَع ُیْجَعُل ِفیِھ ِل اللَِّھَذَكَر َطِبیٌب ِعْنَد َرُسو
 الضُّْفَدِع َعْن َقْتِل

 
َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب   اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن َسِعیِد ْبِن َخاَلٍدِذْئٍب َوَیِزیُد َقاَل َأْخَبَرَنا َقاَل َحدََّثَنا َھاِشٌم َعِن اْبِن َأِبي - ١٥٤٨٩

 َقاَل َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن
 

اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ  ى َرُسوُلَعَلْیِھ َوَسلََّم َوَذَكَر الضُّْفَدَع َتُكوُن ِفي الدََّواِء َفَنَھ َذَكَر َطِبیٌب الدََّواَء ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ
 َقْتِلَھا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن

 
 : وروى أبو داود في سننھ ك األدب ب في قتل الضفدع

 
َعْن َعْبِد  ِبَعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن َسِعیِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِّ َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن - ٥٢٦٩

 الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن
 

 َقْتِلَھا َفَنَھاُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن ِضْفَدٍع َیْجَعُلَھا ِفي َدَواٍء َأنَّ َطِبیًبا َسَأَل النَِّبيَّ
 
  

 :  الضفدعوروى النسائي في ك الصید والذبائح ب
 

اْلُمَسیَِّب َعْن َعْبِد  ُفَدْیٍك َعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن َسِعیِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َسِعیِد ْبِن َأْخَبَرَنا ُقَتْیَبُة َقاَل َحدََّثَنا اْبُن َأِبي - ٤٣٥٥
 الرَّْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن

 
 َقْتِلِھ َفَنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن ِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمِضْفَدًعا ِفي َدَواٍء ِعْنَد َرُسو َأنَّ َطِبیًبا َذَكَر

 
 

 .لھذا الحدیث وألفاظ متشابھة فنكتفي بھذا كل أولئك األربعة أحادیث ِصَحاح، وتوجد طرق أخرى
  



 ٥٣

 یعني على سبیل التسلیة، ففھم أصحاب محمد األمَر بمعنى حرفي محمدًا نھى عن قتلھ أقول أنا مرشد إلى اإللحاد ولعل
أنھا كلھا تسبح اهللا،  ھو ما یقصده بل یقصد حرمة حیاة أي كائن، وقد قال في بعض األحادیث واآلیات كما رأینا لیس

اثر بغرض  كذلك لعل النقیق المستمر للضفدع الذكر في موسم التك.اإلسالمیة ولعل الضفدع نجٌس من جھة الشریعة
 .نداء اإلناث فسره الیھود بشكل أسطوري وبعدھم المسلمون أنھ تسبیح هللا مستمر من الضفدع

  
للكون واألرض والسماوات ومن فیھن، فیتماثل معھ ویناظره الكثیر  أما حدیث النص الھاجادي عن حفظ اهللا: خامسًا -

واألحادیث   الملكین داوود وسلیمان، وفي القرآنأعداد الكتاب الیھودي المقدس ال سیما كالم مما یصعب حصره من
 :آیات ھذا كثیر جدًا، یطول سرد كل نصوصھ ویصعب، ولنذكر منھ فقط ثالَث

 
َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ  ِذيِسَنٌة َوال َنْوٌم َلُھ َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َمْن َذا الَّ اللَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم ال َتْأُخُذُه{

ُكْرِسیُُّھ السََّمَواِت َواَألْرَض َوال َیُئوُدُه  َخْلَفُھْم َوال ُیِحیُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِھ ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ِبِإْذِنِھ َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما
 ٢٥٥: قرةالب} )٢٥٥(اْلَعِظیُم  ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعِليُّ

 
 ٢٥: الروم} )٢٥(ِإَذا َأْنُتْم َتْخُرُجوَن  السََّماُء َواَألْرُض ِبَأْمِرِه ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمْن اَألْرِض َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َتُقوَم{

 
  ٦٤: یوسف} )٦٤(ٌر َحاِفًظا َوُھَو َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن َخْی آَمُنُكْم َعَلْیِھ ِإالَّ َكَما َأِمنُتُكْم َعَلى َأِخیِھ ِمن َقْبُل َفاللَُّھ َقاَل َھْل{
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ونقرأ في وصية آدم 1: -2 4 The Testament of Adam  (....وفي الساعة الثانية تسبيح الحمام. وفي الساعة الثالثة تسبيح الأسماك والنار وكل الأعماق الدنيا..إلخ). وفي 2: 3- 5 منه عن ساعات النهار (وفي الساعة الثالثة تسبيح الطيور وفي الساعة الرابعة تسبيح الوحوش) وفي 2: 8 (وفي الساعة الثامنة تسبيح النار والماء)وفي وصية آدم 1: 9- 11 (...وفي الساعة العاشرة تسبيح البشر، وفيها تُفتَح أبواب الساوات التي تدخل منها صلوات كل الكائنات الحية...وفي تلك الساعة أيٌّ ما يطلبه إنسان من الله يعطِه له عندما يضرب [ملائكة] السيرافيم والديوك بأجنحتهم).مسألة الساعة التي يستجيب فيها الله للبشر شبيهة بتراث الأحاديث الإسلامية المنسوبة إلى محمد عن تنزل الله في الفجر، وفي وصية آدم 2: 12 يقول النص أن الساعة الثانية عشرة من تقسيمه لساعات النهار هي ساعة المساء، بالتالي فهي الساعة الخامسة مساء مثلا، بالتالي تكون الساعة العاشرة من تقسيمه لساعات الليل ربما الساعة الثالثة صباحأً حوالي وقت الفجر. قارن مع القرآن:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}وروى مسلم:1417- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.قَالَ : وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ.قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}..ملاحظة: وورد في سفر وصية آدم، الإصحاحين 1 و2 ذكر ساعات يسبِّح فيها الملائكة الخرافيون اللهَ، وذكر ساعات ليلية ونهارية مختلفة لتسابيح رتبهم المختلفة كالعاديين والسيرافيم والكروبيم خدام وحملة عرش الله، انظر وصية آدم 1: 4 ، 1: -9 11، 2: -1 2، 2:-5 6، 2: 10.وروى البخاري:6321 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ "والإصحاح الأول من وصية آدم يوجد في كل المخطوطات عامة حتى أقدمها والتي يعود إلى القرن التاسع الميلادي والمحفوظة في المتحف البريطاني British Museum MS Add 14,624 (MS A, 9th century)وتتوفر لسفر وصية آدم مخطوطات بالسريانية والجريكية اليونانية والعربية والكرشونية والإثيوبية والجورجية القديمة والأرمينية، ويرجع أن اللغة الأصلية للسفر هي السريانية. راجع تفاصيل أدلة ذلك في المرجع المذكور ص990 ومنها أن أقدم النسخ سريانية وأن النسخ اليونانية متأثرة بالتعابير البيزنطية التي لم توجد قبل القرن العاشر الميلادي وتعتمد على أقل النسخ السريانية موثوقية (التنقيح السرياني الثالث). ويرجح أنه مكتوب في وسط أو أواخر القرن الثالث الميلادي على الأرجح لأنه يقتبس من العهد الجديد المسيحي بالتالي بعد 100م وبما أن جزءًا من وصية آدم اقتبسه سفر صعود مريم السرياني Transitus Mariae والذي يؤرخ بأواخر القرن الرابع الميلادي.ويرجح أن الفقرة التي تتحدث عن الساعات والتي نقتبس منها لها أصل يهودي أقدم من ذلك التأريخ. المصدر: James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha 1,p. 993وذكرتُ في دراسة لما زادته نسخة رؤيا بولس القبطية:ومن غرائب النسخة القبطية لرؤيا بولس ادعاؤها أن أشجار الفردوس تسبِّح للهَ ثلاثَ مراتٍ يوميًّا في الفجر والظهر والمساء بعباراتٍ مثل: "قدوسٌ، قدوسٌ" و"لله القدير مستِحقٌ للتمجيد والتشريف". والجنة نفسها كجماد تردِّد تسبيحاتِ للهِ.إن تصور الجمادات على أنَّ لكلٍّ منها روُحًا مفهوم موروث من الأرواحية Animism يعني الاعتقاد بوجود أرواح للجمادات في الأديان البدائية، ونجد نصوصًا كثيرة دالة على هذا المفهوم في القرآن والأحاديث، وفي الأدبيات اليهودية الهاجادية الربينية الخاصة بالأحبار، ونجد في كتاب أساطير اليهود للويس جينزبرج _ خاصةً في أوله في أساطير الخلق الهاجادية _حشدًا للأساطير المتعلقة بهذه الفكرة. قارن نصوص القرآن التي أوردتها في بحث رؤيا بولس النسخة القبطية.ملاحظة: قد ترتبط خرافة الديك بكتاب الزندأڤستا الزردشتي حيث اعتبر الزردشتيون الديوك حلفاء الملاك سراوش ضد قوى الظلام، وفي Yezirat ha-walad in BHM 1: 155 أن حشرجات المحتضر حينما يرى الملاك القادم لأخذ روه لا يسمعها سوى الديك، وأن لون عرفه يتغير حينما يضع الله رحمته جانبًا وهذا يحدث لدقيقة يوميًّا خلال أول ثلاث ساعات من النهار. أما في التلمود والمدراشيم فاعتُبِرَ الديك نجسًا حرامًا أكله بدعوى هوسية أنه ينبش الأرض ويأكل الحشرات والزواحف.



ى رج عل ویس جینزب ات ل ات وتحقیق ن مالحظ سبح هللا م یاء ت ل األش أن ك ادي ب اد الھاج ع االعتق ن١ جمراج ھ،  م ي  كتاب ف
  بتصرف١٩٤-١٩١، مالحظات ٥ج

 
191 Shabbat 77b. The sentence "Whatever, etc." literaIly agrees with that of Aristotle, De Coelo, I, 4.. 
Many a species of animal was only created on account of a single specimen to which some special 
historical mission was assigned. For instance, the gnat that lives only one day was destined to cause the 
death of Titus (it crept through his nose into his brains); Gittin 56b; 2 Alphabet of Ben Sira 2a; BR 10. 
7; WR 22. 1; Koheleth 5. 8; Koheleth Z., 104; BaR 18. 22; Tan. B. IV, 98, seq.; Tan. Hukkat 1; ShR 10. 
1. Comp. also Ecclu. 39. 28-34. The emphasis frequently laid on the statement that everything in nature 
has a mission to perform, so that even the bad may be applied as a means to attain the good, is directed 
against the view of the Persians, according to which all noxious animals are the creation of the god 
Ahrirnan, See Lactantius, institutiones, 7.4, who like the Rabbis emphasized the usefulness of all created 
things. 
 
192 'Erubin 100b, where the monogamous life of the dove is pointed out as a moral lesson which may be 
derived from nature. The statement concerning grasshoppers, storks, and frogs are found in Shebet 
Musar 22, 70b and 73c, as well as 31, 98a (comp. also note 190), the source or sources of which are not 
known. On the frog, comp, Low in Florilegium ... M. de Vogiie, 398, and below, note 194. A 
description of the superiority of many animals over man in moral and physical respects is contained in 
part 15 of Ben ha.-Melek. On the ant cornp, DR 5. 2 
 
193 Tosefta Yoma 2.5 and Babli 38a, as well as ShR 17.1, where this idea, derived from the Bible (Is. 
43. 7 and Prov. 16. 4), is fully developed. The creation is the revelation of God's majesty and splendor in 
nature; comp. vol, I, p. 3, and note 2 on vol, 1, p. 49 
 
 
194 ………….The conception that the animals and all created things chant praise to God is genuinely 
Jewish, and is not only poeticaIly expressed in the Bible (Ps. 65. 14, etc. ), but occurs quite frequently in 
talmudic and midrashic literature, where the "singing" and praise of the animals and trees are spoken of; 
comp, Rosh ha-Shanah 8a; HuIlin 54b; 'Abodah Zarah 24b; BR 13. 2; Tehillim 104, 442-443 and 148, 
538. That animals chant praise seems quite natural in legends, since they originaIly spoke in human 
language (comp, vol. I, p. 71), and after the faIl of man they were still in possession of languages which 
many a wise man understood; Gittin 45a. Comp. also vol. IV, p. 138, seq. The language of trees was 
understood not only by R. Johanan b. Zaccai (Sukkah 28a; Baba Batra 184a; Soferim 16. 9), but also by 
the Gaon R. Abraham; comp, 'Aruk, S. V.  I, and the parallels cited by Kohut, as well as Toratan shel 
Rishonim I, 63. If we further find that in Perek Shirah inanimate objects also praise God, we have to 
bear in mind that Hippolytus, Haeres., 9, 25 explicitly states (comp. also 5, 2, where the same assertion 
is made concerning the gnostic sect of the Naasenians) that according to the Jewish view, "all things in 
creation are endowed with sensation, and that there is nothing inanimate". In mystic literature the angels 
of animals, trees, rivers, etc., praise God; comp. Seder Rabba di-Bereshit 7-8; Tosafot on 'Abodah Zarah 
17a (bottom); Hullin 7a (bottom). Comp. notes 102, lO5, 112, and Grunbaum, Gesammelte Aufsatze, 
340. The Christian legend knows not only of talking animals, trees, or other inanimate objects like ships, 
water, pictures, etc. (comp. Gunter, Christliche Legends. s. v. "Redend"; Acts of Xantippe, 30; Narrative 
of Zosismus II), but is also familiar with the chants of praises of all things, which are divided into twelve 
classes, and utter their praise in turn one hour every day. Comp. the Testament of Adam, and the 
literature appertaining to it, cited by Bezold, Dus Arabisch-Aethiopische Testamentum Adami in 
Orientalische Studien, 893-912, and James, The Lost Apocrypha 2-4. 2 Enoch 2.5 is a reminiscence of 
PS, 150. 6, while the Testament of Abraham 3 speaks of the human language of the trees; comp. 
Hagigah 14b.-In connection with the praises enumerated in Perek Shirah the following is to be noted: 
On the earth camp. Sanhedrin 37b and 94a ("the prince of the earth", alluded to in this passage, refers to 
the angel of the earth; camp. note 75); on the sea and the water camp. note 53; concerning the trees see 
Hagigah 14b. God 's visit paid to the pious in paradise,  with which the song of the cock is to be 
connected, is frequently mentioned in later Midrashim, especially in the mystic literature; comp. 
Midrash Shir 42a; rnidrashic quotation in the anonymous commentary on Song of Songs, published in 
Stcinsdnieider-Festschrift, Hebrew section, 55-56, where the song of praise of the trees in paradise is 
brought in connection with God's visit; Seder Gan 'Eden 132-133; Zohar I, l0b, 40b, 72a, 77a-77b, 82b, 



92a, 92b, 178b, 218b; II, 46a, 57a, 173b, 175b, 196a; III, 22a, 22b, 23a, 52b, 193a; Zohar Hadash 
Bereshit 3, 17b. On the cock as the herald of light, and the one who admonishes man not to forget to 
chant praise to God, comp. the Greek Apocalypse of Baruch 7, and for further details. see Grtinbaum, 
Gesammelte Aufsatze, 77, seq., and Ginzberg in Jewish. Encyclopedia, s. v. "Cock", and note 39. As to 
the song of praise of the vulture, comp, Hullin 63a. Concerning the song of the mouse, comp. note 171 
(2Alphabet of Ben Sira 25a-25b, and 34a.). On the hymn of the frog see vol, IV, pp, 101-102 (Prike 
Shirah), and Low Lurchnamen 7 in Florilegium in honor of M. de Vogue, 398. In connection with the 
Hebrew name of the first letter of the alphabet, God is made to say: "I open the tongue and mouth of all 
men, so that they shall praise Me daily and recognize Me as King over the four corners of the earth. 
Were it not for the daily hymns and songs of praise, I should not have created the world." The heavens, 
the earth, the rivers, the brooks, the mountains, and the hills, in brief, the entire order of creation, chant 
hymns to the Creator. Adam too intoned a hymn to the Lord saying, (comp, vol I: 83-85) : "It is a good 
thing to give thanks to the Lord, and to sing praise to His name." With these words he referred to the 
songs of praise intoned by the celestials and terrestrials; Alphabet R. Akiba 12-13 
 

صوص  ض ن سب بع ھ ح ظ أن  perek Shirah, Testament of Abraham3 (Version1),Acts of نالح
Xantippe30, Narrative of Zosimus2, Testament of Adam ة ر الحی ادات غی جار والجم ذكر أن األش  ت

  :تسبح هللا كذلك، قارن
  

َ حدثني محمد بن المثنى حدث- ٣٥٧٩: روى البخاري َ ََّ ََّ َّ َ ََّ ُ ُ ِْ ُ ة عن ُْ راھیم عن علقم ْنا أبو أحمد الزبیريُّ حدثنا إسرائیل عن منصور عن إب َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ِ َْ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ٍْ ُ ُ ُْ َ ََ َّ ِ ُّ َ َ
َعبد هللا قال كنا نعد اآلیات بركة وأنتم تعدونھا تخویفا كنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ و ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َُ َُ َّْ َّ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َّ ًَّ ْ ْ ًِ َ َ َ َ َُّ ُّْ وا فضلة َ ال اطلب اء فق لَّ الم فر فق ًسلم في س َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ َ َُ َ ٍَ ِ َّ

اء ینب ت الم د رأی ة من هللا فلق ارك والبرك ُمن ماء فجاءوا بإناء فیھ ماء قلیٌل فأدخل یده في اإلناء ثم قال حي على الطھور المب ُْ َُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ََ ََ َ ِ َْ ْ ُْ َ َْ َ َّ َّ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َُ ِ ِْ ٌ ٍ ُ ن ٍ ْع م ِ ُ
ِبین أصابع  ِ َِ ََ َّرسول هللا صلىْ ََّ َِ ِ ُ هللا علیھ وسلم ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وھو یؤكلُ ُ َُ ُ َ َْ ْ ََ َ ِ َ ََ َ ََّ َّ َِّ ْ ْ َْ ََّ ُ َ َِ َ ُ  

  ًتوجد كذلك ببعض كتب التاریخ والسیرة مرویات عن حنین منبر الرسول حزنا علیھ بعد موتھ

  : نفي ذلكولو أن ھناك مرویات وآراء أخر مناقضة ت

رَّ - ٦٠٥٢ ال م ا ق ي هللا عنھم اس رض ن عبَّ اوس عن اب دث عن ط دا یح ال سمعت مجاھ ش ق ٌع عن األعم دثنا وكی َ حدثنا یحیى ح َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ُْ ُْ َُ َ َ َ َُ َُّ َِ ِ ُ ِ ٍِ ِ ٍْ ْ َْ ُ َ َِّ ً َ َِ ْ َ َّ َّ
َّرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على قبرین فقال إن ِ ََ َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ ََ ََّ َّ َّ ََّ ِ ُِ ُ ان ُ ذا فك ا ھ ھ وأم ستتر من بول ان ال ی ذا فك ا ھ ر أم َھما لیعذبان وما یعذبان في كبی َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ََ َ ََّ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َّ ََّ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ ٍ ِ ِ َِ َ

ِیمشي بالنمیمة ثم دعا بعسیب رطب فشقھ باثنین فغرس على ھذا واح ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َّ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َّ ٍ ٍ ُْ َ َدا وعلى ھذا واحدا ثم قال لعلھ یخفف عنھما ما لم ییبساَّ َ َ َ َ َّْ ْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُْ َ َ َُ َ ً ًَّ َّ َ ُ ِ َ َ  

اغتر ) تقوى داوود(تقول أسطورة في موضوع  ھ، ف ة مثل ل رائع ر تراتی ف مزامی د یؤل أن داوود فكر في كثرة تسبیحھ  وأن ال أح
ف مزبنفسھ للحظة، ف ھ یؤل ذره من الغرور وأن فدع ح ھ ض رز ل ھ ب ر من ر أكث ة  ، Prike Shirahامی بیھة لقصة نمل ي قصة ش وھ

  .سلیمان وبساطھ في موضوع دروس في التواضع
  

ادة  ي م ة ف سب الموسوعة الیھودی الم، ح د اإلس أخر بع ي مرجع مت ار cockلم أجد أسطورة الدیك وتسبیحھ سوى ف و الزوھ  ، وھ
Zohar-Wa Yikra3: 22b-23aدم واألعرق  الخاص بصوفیي یھود الكاباال، و ب األق ھذه األسطورة ال توجد في المراجع والكت

بش  ھ ین سا ألن ا نج ھ وكائن ا اكل دیك حرام روا ال م اعتب یم والترجومیم، ألنھ التلمود والمدراش ود، ك اء الیھ ًالخاصة بكبار وثقات علم ً ً
د م م شریعات یعل ین أو الت فر الالوی وراة خاصة س ف، وأي دارس للت شرات وزواح زعبالت األرض ویأكل ح ود وخ وس الیھ ى ھ

ھ  سال ألن ھ االغت ب علی وراة یج شریع الت سب ت النجاسة والتجنس بأي شيء ألي شيء عندھم، لدرجة أن من نام في حقل زراعي ح
الفرس ، !تنجس بالحشرات د االتصال ب ة عن ة قدیم ى أزمن ود إل لكن الواضح حسب الموسوعة أن خرافات عصور وسطى كھذه تع

ي الزردشتیین في إیران  الم، وف وى الظ د ق الك سراوش ض  Sederحیث قدس ھؤالء الدیك واعتبروه حسب الزندأفستا حلیف الم
Yezirat ha-walad in BHM 1: 155 ،دیك سمعھا سوى ال ذ روحھ ال ی ادم ألخ  أن حشرجات المحتضر حینما یرى المالك الق

ا ل دث یومی ذا یح ا وھ ھ جانب ضع هللا رحمت ا ی ر حینم ھ یتغی ون عرف ًوأن ل ارً ن النھ اعات م الث س الل أول ث ا خ ة تقریب ذه . ًدقیق ھ
ى  وارث حت ور شعبي مت األساطیر عن الدیك كانت منتشرة بین عوام وجھال الیھود ال صفوتھم الربینیة، وكانت تراث شفوي وفلكل

بانیا، لكن أص ي إس ار ف اب الزوھ ي كت الم ف م اإلس ان وصل بعضھ للتسجیل في النھایة بعصر متأخر بعد ظھور وحك ة ك ل الخراف
  .دیانة المجوس الفرس

  
  
  



إنه من الجيد الذهاب إلى معبد الرب في ظهيرة النهار وفي الليل ألجل تمجيد ( J، النسخْة ٥-٤: ٥١ وفي أسرار أخنوخ
  )األرواح يمجده وكل نوع من المخلوقات يسبحه، المرئي وغير المرئي.خالقك. ألن كل نوع من 

  
  قارن مع القرآن:

  
ا يَقُولُوَن ُعلُوا َكبِيًرا تَُسبُِّح لَهُ السََّمَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ  ْن َشْيٍء إِالَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه وَ  {ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ لَِكْن َال َوإِن ّمِ

  ٤٤اإلسراء  نَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا}تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِ 
  

   غير العاقلة وال الواعية رهبة الجمادات
  

  (...ونظرت عيناي إلى كل األشياء، فسكنت واهتزت من الرعب...)  ٤: ٣٣ J النسخةْ أسرار أخنوخ، في 
  

  مع القرآن:قارن 
  

ْحَمُن َولًَدا لَقَْد ِجئْتُْم َشْيئًا إِدا تََكاُد السََّمَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشقُّ    ٨٩مريم:  اْلِجبَاُل َهدا}اْألَْرُض َوتَِخرُّ {َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ
  

ُر ِمْنهُ اْألَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج {ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما يَتَ  فَجَّ
ا تَْعَملُوَن} [البقرة: ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ    ]٧٤ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة هللاِ َوَما هللاُ بِغَافٍِل َعمَّ

  
  
  
 



 ٥٤

   الھاجادة مصدر أسطورة اسم اهللا األعظم في األحادیثالھاجادة مصدر أسطورة اسم اهللا األعظم في األحادیثالھاجادة مصدر أسطورة اسم اهللا األعظم في األحادیث
  

  : أي االسم الفائق الوصف، نقرأShem_ha_meforashفي الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان شم ھاِمفوراش 
  

  معنى المصطلح
  

ا . قدیم للتتراجراّماتون) انائیم في القرون األولى للمیالد   نسبة للمعلمین الت  (اسم تانائّي    . المعنى الدقیق للفظ مبھم إلى حد م
فقد یفترض أنھا تستعمل في كل المواضع في مصطلحات المدارس ) شم ھامیوھاد(لكن إذ دعي التتراجراّماتون كذلك بـ    

  ).ھامفوراش(التانائیة كمراف لـ 
  

حین یتصالن بـ ) الفائق(یز بصفة ممیزة من نفس النوع، إن كال الكلمتین تعنیان كذلك كال الكلمتین یدالن على شيء متم    
م        ) ِشم( أي االسم، اسم الرب، إذن یعني اسم الرب الذي یختلف عن كل األسماء األخر المخصصة لھ، وبالتالي فھو االس

  .المتمیز، التتراجراّماتون
  

ي  .   تفسیره بالـ شم ھامفوراش(.Sifre ad loc)لدینا في أحدھا ھو ) مياس( لكلمة ٢٧: ٦في التفسیر القدیم لسفر العدد  وف
  .كرت في مصادر ھذا المقالذ) العلماء(تفسیرات إضافیة قدمھا المراجع .  أنھ الـ شم ھامیوھاد,(Soṭah 38a)تفسیر 

  
ات          ي      في مدراشیم الھاالكة التانائیة، في المقام األول، توجد ھذه الداللة على التتراجراّم ًا ف ررة آنف ة المق نفس الطریق ون، ب

: نقرأ بالتطابق مع ھذا التفسیر (Soṭah vii. 6; Tamid vii. 2)، بینما في المشنة من التلمود ٢٧: ٦التعلیق على سفر العدد 
رب      ( م ال ق اس داس، ُینط دس األق ي ق دد    [ف ي الع ات ف ثالث مبارك ي ال ب    ] ٢٦-٢٤: ٦ف ا ُیكَت ة كم ة الكھنوتی ي المبارك ف

  .)بطبالض
  

  . لكن خارج قدس األقداس ال ینطق ھو نفسھ، بل صیغة معدلة
  

ین            ھ للالوی ي تالوت ارة ف وم الكف ي ی سمعھ      ٣٠: ١٦یتلفظ الكاھن األكبر باسم الرب ف دما ی ام، وعن راف باآلث  خالل االعت
ائلین               رب، ق دون ال امفوراش یخرون سجدًا ویمج م ھ ـ ش ظ ال ة یلف م    : "الكھنة والشعب في القاعة العظیم یكن اس دًا ل ممج

  .(Yoma vi. 2)." ملكوتھ إلى األبد واألبد
  

م طارفون         و المعل دًا ھ شعائر، معروف جی ذه ال ى     tanna Ṭarfonعندما شھد كاھن حدث معین ھ اھن األعل ذكر أن الك ی
  ,(Yer. Yoma 40d, below; Ḳid. 71a; Eccl. R. iii. 11). نطق االسم المقدس بحیث اختلط صوتھ بصوت غناء الكھنة

  
ى أریحا  رغم أنھ    . كان ُیعتقد أن عند ھذه المرحلة في الشعیرة كان ُیسَمع صوت الكاھن األعلى حین ینطق اسم الرب حت

(Tamid iii. 7; comp. Yoma 39b).  
  
  

  أسلوب النطق
  

  . حسب روایة طارفون، كان صوت الكاھن األعلى یغمره غناء الكھنة اآلخرین، وھو یؤكد على التزامن بینھما
(Yer. Yoma 40b)الفجور (عندما صار _ فیما بعد_ ، ففي العصور السابقة كان الكاھن ینطق االسم بصوٍت عاٍل، لكنھ (

اتون خارج     (Berakot, end)تشیر المشنة . منتشرًا، خفض صوتھ خشیة أن یسمعھ الغیر مستحقین ى نطق التتراجرام  إل
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أموراً        ى م ل وحت ة  قدس األقداس والذي كان مسموحًا بھ ب ھ، قائل أمورًا باستعم    : " ب ان م د ك ات     لق ي التحی رب ف م ال ال اس
دعون   ] ٤: ٢راعوث [والتي كانت كنفس التحیة المتبادلة بین بوعز والحصادین العادیة،   : ٦القضاة  [وكتحیة المالك لج

١٢[  
  

ن كو       Grätz  ("Gesch." 2d ed., iv. 458)وفقًا لرأي  د أعطیت خالل عصر حرب اب ذلك ق ة  أن الوصیة ب  Barكب
Kokba ،    ن دًال م اتون ب ة التتراجرامَّ تعملت التحی اي واس ة أدون یدي(كلم ین ال)س ز ب سیحیة ، لتمی اع الیھوم ود وأتب یھ

  .الذین اعتبروا المسیح ربًا) المسیحیة المبكرة(
  

ى ال   (في Abba bar Kahana ھو أبَّا بن كھانة  المیالديصرح ھاجادي من القرن الثالث یم عل ور  مدراش تیھّل  ٣٦مزم
امفوراش        (Midr. Tehillim on Ps. xxxvi., end))   واآلخر  م ھ ـ ش د استعمال ال ین ق ین عظیم د   : أن جیل رجال المعب

  ].یعني عصر اضطھاد االمبراطور الرومّي ھادریان للیھود[العظیم والذین كانوا في عصر الملعون 
  

سنھدرین    ًا لل ب إال إذ   ٥: ٧طبق ّي ال ُیرَتَك دیف الحقیق اتون     التج ًال بالتتراجرامَّ دف فع ق المج اد  (ا نط م ھامیوھ ارن )ش ، ق
   .(Sifra, Emor, xix. [ed. Weiss, p. 104d]مع
  

ت                اِمفوراش كان م ھ ـ ِش ن نطق ال ة م ة العتیق ى أن الرھب ى  _تدل التفاصیل عل ال معن تلفظ الصحیح    _ب تثناآت، وال دون اس
  ]المترجم_یعني السم یھوه. [بالتشكیل كان غیر معروفًا

  
م     : "تدنیس التتراجرامَّاتون في تعلیمھ بما نصھ) القرن الثاني المیالدي (Abba Saulأدان أبَّا شاول  ذي ینطق االس ك ال ذل
  ) ١: ١٠سنھدرین . (مع الذین لیس لھم نصیب في العالم اآلتي) ي ه و ه(طبقًا لحروفھ 

  
ود زاراه   ًا لعب ّي     17b وطبق ور الروم صر االمبراط ھداء ع د ش إن أح ون     Hadrianف ن ِترادی ا ب و حنانی ان، ھ  ھادری

Hananiah b. Teradion  ًأحِرَق على وتد ألنھ أیضًا نطق االسَم.  
  

ا      Mana the Elderیضرب معلم أمورائي فلسطیني من القرن الثالث المیالدي، ھو مانا األكبر  ـ أبَّ أثور ل القول الم ثًال ب  م
اول  لیمّي    Abba Saulش ود األورش ي التلم ھ(Yer. Sanh. 28b, above)ف ا : " بقول ال  _كم بیل المث ى س سم _عل یق

  .قصد بذلك أنھم في أقسامھم ینطقون التتراجرامَّاتون تمامًا كما ُیْكَتب" السامریون
  

رن الخامس            Theodoretطبقًا لثیودوریت    ي الق ذي اشتھر ف ام، ال  أسقف صقلیة، أب الكنیسة الیونانیة القدیم والمؤرخ الھ
  .Ἰαβέ  (see Löw, "Gesammelte Schriften," i. 193)یعطونھا النطق المیالدي، كانوا 

  
ان     ة یوحن ي روای اء    : "(Ḳid. 71a) كان الـ شم ھامفوراش مادة للمعرفة السرانیة للمعلمین، كما یظھر ف ان الحكم دیمًا ك ق

  ."یعطون كل أسبوع أحد تالمیذھم االسم الرباعي الحروف
  

  ."لكن عندما زاد الفجور اْسُتْحِفَظ للصالحین" : Yer. Yoma 40dلتلمود األورشلیمّي رغم ذلك تقول جملة تانائیة في ا
  

  .  إلى تعلیم االسم ذي االثني عشر حرفًا للكھنةḲid. 71a ورغم الروایة السابقة، تشیر 
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ي  أنھ رفض عرض معوِّذ اسمھ    Phinehas b. Ḥamaھذا یتصل كذلك بقصة عن ھاجادي شھیر ھو فنحاس بن ھاما أسِّ
ینقل "، بینما عرض معلٌم آخر من نفس القرن أن  (Yer. Yoma 40d)". یعلمھ االسَم" أن Assi of Sepphorisالصفورّي 

  .لألمورائي الربِّي حنانیا الصفورّي، لكن لم ُیفَعل ھذا" االسم
  

س المرجع   (حكایة عجیبة أخرى ُرِویت    ي نف رن       ) ف ن الق ابلّي م ورائي ب م أم د    أن صموئیل وھو معل یالدي، ق ث الم  الثال
  .سمع فارسیًا یلعن ابنھ باستعمال التتراجرامَّاتون

  .فقد كانت امرأة فارسیة التي لعنت ابنھا باستعمال االسم) ١١: ٣مدراش الجامعة ربا شرح (لكن في 
  

  .ھذه القصة تفترض أن وثنیًا استطاع إحراَز معرفة الـ شم ھامفوراش، والذي كان ُیستعمل كصیغة تعویذیة
 (see Blau, "Das Altjüdische Zauberwesen." p. 129)  
  

ة     ة البدیل تعمال الكلم اتون، واس ق التتراجرامَّ ن نط ة م راح بالرھب ر اقت اي(إن أبك ي  ) أدون َد ف ا، ُوِج دًال عنھ یدي ب أي س
  . أي السید، بدًال من من یھوه Κύριος التي تستعمل كلمة Septuagintترجمة التوراة إلى الیونانیة 

  
ي  ) شمة(ینطق السامریون كذلك االسَم الرباعيَّ الحروف     أي االسم، وھو ما یتضمن إشارة إلى الذي یسمیھ األمورائیم ف

  .مصطلحھم الـ شم ھامفوراش، كما قرأنا في جملة أبَّا شاول أعاله آنفًا
  

ود (، في ٣یوس یوسیفوس للخروج ڦطبقًا لشرح المؤرخ فال رب   ) : "٤ و١٢: ٢  Antiluities of Jewsآثار الیھ ن ال أعل
  ."اسمھ المقدس، الذي لم ُیْكَشف إلنساٍن من قبُل، وفیما یتعلق بھذا لیس مشروعًا لي أن أقوَل أكثر] لموسى[لھ 
  

زم      Aquilaعندما قام أكویلَّا دس، الت اب المق ا للكت  بترجمتھ للكتاب المقدس الیھودّي متبعًا لروح أسلوب تفسیر الربي عقیب
النص بصالب   ستطع   ب م ی دیدة، ول األحرى  [ة ش شأ ب م ی رجم _أو ل ـ   ] المت م ب ة لالس ة الیونانی اع الترجم ا Κύριος  اتب كونھ

ستطع       م ی و ل ذا فھ األحرى   [ترجمة حرة السم الرب، ول شأ ب م ی رجم _أو ل ة       ] المت دم الكلم م، فق ة لالس ة دقیق إعطاء ترجم
 Hexaplarاه في مخطوطات الترجمات للیونانیة بـ ، وھو الشكل الذي نرIIIIIIبشكل مادّي في ترجمتھ على شكل خطوط 

  .، وھو تمثیل للحروف الیونانیة لكلمة یھوه كما تكتب فیھا من الشمال للیمین 
  

  ال ُیقرأ كما ُیكتب
  

ورائي  ١٥: ٣یقوم تحریم نطق التتراجرامَّاتون كما ُیكتب على تفسیر أسطورّي للخروج   ذي  Abina للمعلم البابلي األم  ال
  "أنا ُأكتب بیاء وأنطق بألف. أنا ال ُأقرأ كما ُأكتب، قال الرب: "مات األخیرة للعدد بشكل أسطوريفسر الكل

(see Ḳid. 71a; Pes. 50a)  
  

ا       ١١: ٣، والجامعة ١٥: ٤ ھذا یبدو تعلیمًا تانائیًا مدراشیًا قدیمًا على الخروج       ن أح وب ب ي یعق سیر الرب شیر تف ، حیث ی
Jacob bar Aḥa   فيYer. Sanh. 28bبأسلوب مشابھ على أنھ إشارة لعدم نطق التتراجرمَّاتون .  

  
ال       رة، ق ارة األخی سیره للعب ي تف یالديّ    ( Ahabah b. Ze'eraف ع الم رن الراب الي ) الق ل الرجال بعضھم اآلخر    : "الت  یقت

  "حتى بنطق بدائل االسم اإللھّي، فماذا سیفعلون إن علمتھم الشم ھامفوراش؟_ ھكذا قال الرب_
  
ھ       ك ًا بقوت ان مھلك ض األحی ي بع ان ف  .(see Zunz, "S. P." p. 145)ان ُیعتقد بالقوة الخارقة المعجزیة لھذا االسم، والذي ك

  .كما ُیشار في الھاجادة التانائیة القدیمة
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  (.Lev. R. xxxii.; Ex. R. ii). بنطق االسم علیھ] ١٤: ٢الخروج [ھكذا یقول الربي نحمیا أن موسى قتل المصري 

  
اذا رأى البحر؟  " حیث ُسِئل .)اُألْرُدنُّ َرَجَع ِإَلى َخْلٍف. اْلَبْحُر َرآُه َفَھَربَ ٣ (٣: ١١٤المزمور  وأجاب على سؤاٍل على      " م

  ."لقد رأى الـ شم ھامفوراش منقوشًا على عصا ھارون، فھرب: "بقولھ
(Pesiḳ. 140a; Midr. Hallel, in Jellinek, "B. H." v. 95)  

  
ودّي      في فقرة ھاجا   ت لكل یھ دیة ترد في العدید من المواضع، یشیر یعقوب بن یوحاي، من تالمیذ عقیبا، إلى حلیة أعطی

  (Cant. R. i. 4 et passim; see Bacher, "Ag. Tan." ii. 118). على جبل سیناء، علیھا نقش الـ شم ھامفوراش
  

   (Giṭ. 68b). طورة سلیمان والشیطان أشمدیابینما خاتم وسلسلة ُنِقش على كٍل منھما االسم ُیشار إلیھا في أس
  

ا   ي إرمی ا ف شار إلیھ رب الم ادي ٤: ٢١أدوات الح سیر ھاج ًا لتف صلة[، وفق سیاق ب ت لل طوري ال یم رجم_أس و ] المت ھ
  (Midr. Teh. on Ps. xxxvi., end). التتراجرامَّاتون

  
سامریین  یصرح أن عزرا وزربابل ویشوع قد نط Pirḳe R. El. xxxviii., endوفي  ن ال ا  (قوا لع ـ    ) ٤نحمی بواسطة سر ال

  .شم ھامفوراش
  

دراش  ًا لم روج  Midr. Shemu'el xv ١٥موئیل شطبق ي الخ الم ف ون الك رح المعلم َم ٢٨: ٤ش ى أعل ى أن موس ، بمعن
  .ھاروَن باالسم الرباعّي الحروف

  
ن   " ت إسرائیللما ال ُتسَمع صلوا: "أحد التانائیم األواخر ھو فنحاس بن جایر، طرح السؤال      شوع ب وأجاب علیھ، طبقًا لی

  (.Pesiḳ. R. 14)." ألنھم ال یعرفون سر الـ شم ھامفوراش: "الوي، ھكذا
  

في الكتاب المقدس یلمح إلى أن اسم الرب سیسبح باسمھ الكامل لیس في ) ھللویاه(، فالتعبیر لكن طبقًا أللعازار بن بیدات    
  .(Midr. Teh. on Ps. cxiii.; comp. 'Er. 18b). ھذا العالم، بل في العالم اآلتي

  
ا  ) واسمھ واحد(في شرح  ن إسحاق    ٩: ١٤في سفر زكری ان ب ال نحم ع     _، ق رن الراب ن الق ابلّي م ورائي ب ي  _ أم  .Pes)ف

50a)" :  إیل(أو ) أدوناي(، ویقرأ )یھوه(العالم اآلتي لیس كھذا العالم، ھنا ُیكتب االسم". (  
  

رن            )الدعاء(االعتقاد بأن الصالة   ي الق روان ف ي القی ود ف اء الیھ ب جعل علم ا ُیكَت ا كم رب بھ  أكثر تأثیرًا إذا نطق اسم ال
یالدي    شر الم ادي ع ري (الح امس الھج اؤون    ) الخ ى الج ؤاًال إل ون س ى (یوجھ اھن األعل م   ) الك ـ ش ق ال ق بنط یتعل

  .ھامفوراش،فأجاب علیھ بأنھ ال یمكن نطقھ على اإلطالق خارج األرض المقدسة
 (Hai Gaon, "Ṭa'am Zeḳenim," p. 55; see Löw, "Gesammelte Schriften," i. 204)  
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  : ، نقرأTETRAGRAMMATON) تتراجرامَّاتون(في الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان 

  
ات فال    : رباعّي الحروف للرب  االسم ال  ي كتاب لیميّ     ڦیھوه، والذي ھكذا أشیر إلیھ ف ود األورش ي التلم وس یوسیفوس، وف  ی

(Yoma 40a, below)والذي استعمل للتعبیر عنھ كذلك مصطلحات  .  وفي كتابات آباء الكنیسة، وفي البردیات التعاویذیة
  ).ھامیوھادشم (و) شم ھامفوراش(واالسم الفائق ) ھاشم(االسم : مثل 

  
م             ى االس ة عل ك المصطلحات للدالل وه (وقد استخدمت تل ظ   ذمن ) یھ اي ( استخدم لف ة      ) أدون ن أربع ذي ھو م أي سیدي ال

شرق األوسط األخرى              [حروف كذلك في العبریة    ة ال ات منطق ي لغ ة ف ات القدیم سائر الكتاب ا ك د فیھ حیث ال حروف م
  ]  المترجم_كالمصریة والسومریة

  
   الورود بالكتاب المقدسإحصاء عدد مرات

  

ال إضافة    . ھو أقدم اسم إسرائیلّي للرب   _ أي یھوه _التتراجرامَّاتون   ردًا ب دس     ٥٤١٠وقد ورد مف اب المق ي الكت  مرات ف
  : موزعة كالتالي بین أسفاره. الیھودّي

  )١٤١٩ن المجموع في التوراة إذ(، ٢٣٠، التثنیة ٣٨٧، العدد ٢٨٥، الالویین ٣٦٤مرة، الخروج ١٥٣التكوین 

وك  ٤٢٣، صموئیل  ١٥٨، القضاة  ١٧٠یشوع   ا  ٣٦٧، إشعیا  ٤٦٧، المل ال  ٥٥٥، إرمی اء الصغار   ٢١١، حزقی ، األنبی
  )٢٦٩٦المجموع في أسفار األنبیاء  (٣٤٥

ر  ال ٦٤٥المزامی وب ٨٧، األمث وث ٣١، أی ا ١٦، راع ي إرمی ال ٣٢، مراث ا ٧، دانی زرا ونحمی ام ٣١، ع ار األی ، أخب
  )١٢٩٥ي أسفار الكتابات المجموع ف(، ٤٤٦

  
وھیم (أحیانًا كان یتم وضع كلمة       اتون   ) إل ع التتراجرامَّ وه (م ك           ) یھ ي تل ذلك ف وھیم ك ة إل تم نطق كلم ان ال ی ھ ك دو أن ویب

  . من ھذه الورودات في سفر حزقیال وحده٢٢٧. وخمس مراٍت بعده) یھوه( مراٍت بعد اسم ٣١٠إنھا ترد . الحالة

  . مرة٢٦٠فقد وردت ) رب الجنود( أي )یھوه زباعوت(أما االسم 

  .فقد وردت أربع مرات) الرب(أما باإلضافة إلى كلمة 
  

ا  ٦٥إشعیا  : ومرات الورود في األسفار كالتالي     اء الصغار   ٧٧، إرمی وك  ١١، صموئیل  ١٠٣، األنبی ذه   ٤، المل ن ھ ، لك
  .الصیغة ال ترد في التوراة وال یشوع وال القضاة وال أسفار الكتابات

  
ة بإض وه(افة كلم صاء        ) یھ وع اإلح ى مجم ضیف عل ل ن اعوت وإی وھیم وزب ـ إل رى ك ات أخ ى كلم ضافة إل الم

  . مرة في الكتاب الیھودّي المقدس٥٩٨٩، فتكون التتراجرامَّاتون قد وردت ٢٦٤+٣١٥الرقمین ) ٥٤١٠(السابق
  

ال    ال یوجد أي ورود للتتراجرامَّاتون في نشید األنشاد وال الجامعة وال إستیر وھ  ي دانی ي  (و ال یرد سوى سبع مرات ف ف
ھ          ). ٩إصحاح   ذي صار فی ي العصر ال ا ف اش مؤلفوھ ي ع فار، الت ك األس أخر لتل اریخ المت ا الت ي ترین ة الت وھي الحقیق
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ر           امّي بصورة أكث ي الكالم الع دس أو ف اب المق استخدام التتراجرامَّاتون متجنبًا، وأصبح نطقھ مقیدًا سواء في قراءة الكت
  .تشدیدًا

  
د وردت        ) أدوناي(فقد تم استبدالھ بكلمة   وه، وق م یھ ى اس ستعمل مضافة إل ة ت  مرة  ٣١٥أي سیدي، ولقد كانت ھذه الكلم

  . مرة١٣٤على ھذه الصورة، ثم نراھا ترد وحدھا، وقد وردت وحدھا 
  

  .فیما بعد أصبح التقلید أنھ إذا وردت الكلمتان سویًا ُتقرأ أدوناي فقط دالة على لفظ یھوه
  

م        ث ل ود بحی ور الیھ في عصر كتبة األسفار التاریخیة في الكتاب المقدس، كان نطق االسم اإللھّي مقبوًال تمامًا لكل جمھ
  .یكتب المؤرخون أبدًا لفظ أدوناي

  
 ",Im Namen Gottes")في مؤلفھ   Jacob قبل المیالد كان اسم یھوه ال یلفظ بلفظھ، ولعدة أسباب یعزو٣٠٠إذن فحوالي 

  p. 167)  ھجر اسم یھوه وإبدالھا بكلمة أدوناي إلى عصر السبي البابلّي.  
  

  سبب ھجر استعمال االسم
  

الم     رأي الع ًا ل دس، وفق اب المق ي الكت ادّي أو ف الم الع ي الك واء ف ود س د الیھ رب عن لّي لل م األص ب االس بب تجن ان س ك
ام جیجر    اني أبراھ ھ    Geigerالیھودي األلم ي مؤلف ھ،        (Urschrift," p. 262") ف وا نطق سامي فتجنب م ال ل االس سبب تبجی  ب

  . وربما نشأت ھذه الكراھة في أرض أجنبیة، ومحتمل جدًا لذا أن تكون بابل
  

ـ   ي  Dalmanأما وفقًا ل ن           (.l.c. pp. 66 et seq)  ف دس م م المق ة االس اتون لحمای وا نطق التتراجرامَّ ربیین حرم رى أن ال فی
  .لكن ھذا األمر لم یكن لیصیر فعاًال لو لم یلَق موافقة شعبیةالتدنیس، من ِقَبل الوثنیین، و

  
ده             شعب یكون وح ان ال وم     . كان االسم الحقیقّي للرب ُینطق فقط أثناء الصالة في الھیكل، حیث بھ ك ي خالل شعائر ی وف

  (Tosef., Yoma, ii. 2; Yoma 39b). الكفارة كان الكاھن األعلى ینطق االسم المقدس عشر مرات
  

  (Yer. Yoma 40a, 67). ُیفَعل حتى أواخر سنوات الھیكل قبل ھدمھھذا كان 
  

ان       اتون ك إن كان عدم تدنیس االسم من قبل الوثنیین، ھو سبب ھذا التحریم، فھذا غیر ذي فائدة، بما أن نطق التتراجراّم
  . ح من منع نطقھمعروفًا لیس فقط للیھود، بل ولغیر الیھود كذلك في عصر ما بعد ھدم الھیكل، كما ھو واض

(Sanh. x. 1; Tosef., Sanh. xii. 9; Sifre Zuṭa, in Yalḳ., Gen. 711; 'Ab. Zarah 18a; Midr. Teh. to Ps. xci., end).  
  

   (Ḳid. 71b).  فقد أراد أن یجعل نطق التتراجراّماتون معروفًا للعوامم٣٥٠معلم أمورائي بابلّي حوالي Raba أما رابا 
  

سھم          ومعلم فلسطینّي  ى أنف سام عل ذھم األق ي أخ ھ ف ون ب سامریین ینطق  .Yer. Sanh). معاصر لھ ھو أبا شاول ذكر أن ال
28b)  

  
  (.Blau, l.c. pp. 132 et seq., 138 et seq). م١٠٠٠یقال أن أعضاء المعھد البابلّي كانوا یعرفون النطَق لالسم حتى عام 

  
ھ       إن المعوذین المعالجین، الذین ھم أنصاف أو أشباه    د بامتالك ذي اعتق م، ال ي االس سحرة، عرضوا عروضًا خاصة لتعل

  (Yer. Yoma 40a, below). قوى خارقة مدھشة للعالج وغیره
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  (Shab. 115b; Blau, l.c. pp. 93-96). كان الیھود الفلسطینیون یحفرون االسم المقدس على التمائم
  

ان     اخ ك دس التان اب المق رة للكت ات المبك ات الترجم ي مخطوط نص   ف ط ال ة وس ھ العبری اتون بحروف ب التتراجراّم ُیكت
  .المترجم

  
   الجنوسیة   في العھد الجدید والكتابات األبوكریفیة

  
د            د الجدی ل العھ ي أناجی ادة   (عالج أو طرد الشیاطین باسم یسوع كما أشیر إلى ذلك ف شیاطین    Exorcismانظر م طرد ال

ھ،  ) یھوه(عتبارھم المسیح ربًا اعتبروا اسمھ فعاًال كالتتراجراّماتون یرینا أن المسیحیین في ا  ) في الموسوعة الیھودیة   ذات
  .الذي كانوا یستبدلونھ باسم یسوع

  
ستیس                ـ ب ال ك ي أعم رى ف ا ن سحریة الغنوسیة المبكرة، كم ات ال أثیر الخارق بالكتاب سرّي ذي الت ارتبطت فكرة االسم ال

  .فات عن أسماء طویلة جدًا ال معنى لھا أصًالصوفیا وإنجیل المصریین وغیرھما، بما تتضمنھ من خرا
  

ا    ) أو بالعربیة العرفانیین(لقد كانت عقیدة كھذه موجودة لدى الغنوسیین       ر علیھ ي عث من خالل ما ندرسھ من أسفارھم الت
ى                 رون األول ي الق م ف سة المضادة لھ اء الكنی ات آب ن خالل كتاب ا، وم في مخطوطات نجع حمادي بصعید مصر وغیرھ

  .دللمیال
  

والرابع ) الغیر منطوق(أن الدھر الثالث من الدھور الثمانیة كان ُیدعى  _ حسب أحد تصوراتھم عن التكوین    _فقد اعتقدوا 
  ).الغیر مسمى(والسابع كان یدعى ) الغیر مرئّي(كان یدعى 

  

   (Blau, l.c. p. 127). تلك األسماء ھي كدالالت على التتراجراّماتون
  

  لوثنیین لھأساطیر استعمال السحرة ا
  

اتون                    ستعملون التتراجراّم وثنیین ی ان سحرة ال د ك ة فق ات الیھودی ي الكتاب ة ف ات الیھودی ي الكتاب واتر ف رأي المت حسب ال
دس         _الذي كانوا یعرفون اسمھ   _ م المق اتون االس مع استعمالھم ألسماء آلھتھم الوثنیة، وكانوا یعطون تفضیًال للتتراجراّم

  .حسبما زعموا
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  فكرة االسم األعظم في الدین المصري القدیم: إضافة من المترجم*
  

ي قصة رع             رى ف ا ن ذلك، كم دماء ك د المصریین الق دت عن فكرة وجود اسم سرّي لإللھ یعطي قوى خارقة وسلطان وج
ا اس              ى إعطائھ ھ عل ھ لتلدغھ فأجبرت ي طریق مھ وإیزیس، حین أجبرتھ في األسطورة بحیلة خلق حیة من أثره وضعتھا ف

دج _انظر آلھة المصریین. السرّي لتعالجھ بھ من السم الساري في أوصالھ     دبولي ، و   _٤١٧-٤١٤ص_واالس ب ة م مكتب
  .القاھرة_الدار القومیة للطباعة والنشر_١١٧ص_كمال الحناوي_أساطیر فرعونیة

  
  

   انتقال أسطورة اسم اهللا األعظم أو التتراجراماتون إلى اإلسالم-
  

ا              لقد تمتع البخاري و    ا یحسبان أنھم ا فیم د كان دیث، عالمین بأصلھ الھاجادّي، فق ك الح ب ذل مسلم بحس ذكّي فتعمدا تجن
ا ذات                  سھ معظمھ رآن نف ا أن نصوص الق م یفھم ا ل دخائل، لكنھم ن اإلسرائیلیات وال ث م یفعالن ینقیان نصوص األحادی

  . في كتابیھا المسمیین بالصحیحینأصل ومحتوى ھاجادّي من األساس، وأن كثرة من الھاجادیات رغم ذلك تسربت
  

ل                     ث قب ي لألحادی ان أول جامع فعل ذي ك ث وال ع األحادی ي جم د وعمل موسوعي ف ر جھ إن أحمد بن حنبل صاحب أكب
ھ قصة      ر ومن سنن     البخاري ومسلم، روى الكثی ب ال م، وأصحاب كت م اهللا األعظ ة       اس ة الثالث ن األئم ًا ع أخرین زمنی  المت

  .د بن حنبلالكبار ساروا على نمط أحم
  

  :روى أحمد بن حنبل
  

   َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثِني َأُبو ُخَزْیَمَة َعْن َأَنِس ْبِن ِسیِریَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك- ١١٧٦٠
َحْمَد َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأْنَت َوْحَدَك َلا َشِریَك َلَك اْلَمنَّاَن َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسِمَع َرُجًلا َیُقوُل اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبَأنَّ َلَك اْل

َي َبِدیَع السََّمَواِت َواْلَأْرِض َذا اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلَقْد َسَأْلَت اللََّھ ِباْسِم اللَِّھ اْلَأْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُدِع
  ِبِھ َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل ِبِھ َأْعَطى

  
   َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَل- ٢١٨٨٧

ي َأْسَأُلَك ِبَأنِّي َأْشَھُد َأنََّك َأْنَت اللَُّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأْنَت اْلَأَحُد الصََّمُد َسِمَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرُجًلا َیُقوُل اللَُّھمَّ ِإنِّ
  ِھ َأْعَطى َوِإَذا ُدِعَي ِبِھ َأَجاَبالَِّذي َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُفًوا َأَحٌد َفَقاَل َقْد َسَأَل اللََّھ ِباْسِم اللَِّھ اْلَأْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُسِئَل ِب

  
   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر َأْخَبَرَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َأِبي ِزَیاٍد َقاَل َثَنا َشْھُر ْبُن َحْوَشٍب َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َیِزیَد َقاَلْت- ٢٦٣٢٩

الم اللَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو { َو }اللَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم{ َم َیُقوُل ِفي َھَذْیِن اْلآَیَتْیِنَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ
  ِإنَّ ِفیِھَما اْسَم اللَِّھ اْلَأْعَظَم }اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم

  
  :وروى أبو داوود

  
   ْبُن ُیوُنَس َحدََّثَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َأِبي ِزَیاٍد َعْن َشْھِر ْبِن َحْوَشٍب َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َیِزیَد َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا ِعیَسى-  ١٢٧٨

 }َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو الرَّْحَمُن الرَِّحیُمَوِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌد { َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْسُم اللَِّھ اْلَأْعَظُم ِفي َھاَتْیِن اْلآَیَتْیِن
  }الم اللَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم{ َوَفاِتَحِة ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن

  
  حدیث حسن

  



 

  حدیث صحیح. ورواه الترمذي في سننھ بكتاب الدعوات عن رسول اهللا باب ما جاء في جوامع الدعوات عن النبي
  

ماجھ فقد كرس في سننھ بابًا كامًال بعنوان باب اسم اهللا األعظم یقع في كتاب الدعاء من سننھ یسرد بھ أكبر قدر أما ابن 
  . من تلك األحادیث أكثر من غیره نظرًا لمیولھ الصوفیة الزھدیة والسرانیة
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الواردة في سورة   الواردة في سورة   الواردة في سورة   ) ) ) السكینةالسكینةالسكینة(((الھاجادة مصدر عقیدة    الھاجادة مصدر عقیدة    الھاجادة مصدر عقیدة    
    الصحیحة الصحیحة الصحیحةالبقرة واألحادیثالبقرة واألحادیثالبقرة واألحادیث

   
  : ، نقرأSHEKINAHفي الموسوعة الیھودیة تحت عنوان الشكینة 

  
  في الترجومات

  
  .الحضور الفخیم أو مظھر الرب الذي ینزل لیسكن بین البشر

  

ة    ن كلم دًال م ربیین ب ل ال ن قب سكینة م ر ال تخدم تعبی رب(اس ا )ال تعملت كلمت ا اس را(، كم م و) مم ارا(االس ة ) ِیك العظم
  .اآلرامیتین

  
  .قد استخدموا تعبیر السكینة عندما تعتبر بعض التعبیرات والتصورات التجسیدیة للرب في الكتاب المقدس غیر مناسبةل

  
ن              دثن ع واتي یتح ل الل ن الجم سھا م رب  (ُأِخذت الكلمة نف ین شعب إسرائیل أو        ) سكن ال اع أو ب ة االجتم ي خیم سواء ف

لیم    سلیماني أو أورش د ال روج  (المعب ر الخ دد٤٦-٤٥: ٢٩ ،٨: ٢٥انظ وك األول٣٤: ٣٥، ٣: ٥، الع ، ١٣: ٦، المل
  )١٤: ٢، زكریا ٩: ٤٣حزقیال

  
ة (في بعض األحیان یتحدث عن اسم الرب على أنھ یحل   ا ٢: ٢٦، ١١: ١٦، ٦: ١٦، ٢٣: ١٤، ١١: ١٢التثنی : ١، نحمی

  )، وغیرھم٩
  

  )٢٥: ٢٣، أخبار األیام األول٢١: ١٣٥، المزمور ٣: ٨زكریا (لقد قیل على األخص أن الرب یسكن في أورشلیم 
  

  )٢: ٧٤، المزمور١: ١٥، المزمور ٢١: ٤ و١٧: ٤، یوئیل١٨: ٨إشعیا(وعلى جبل صھیون 
  

  )٧: ٤٣حزقیال(وفي المعبد السلیماني 
  

ة األشواك         ي أجم سكن ف ھ ی ى أن ة  (ھناك إشارة أیضًا إلى الرب عل ي الخروج   ) ١٦: ٣٣التثنی ل ١٦: ٢٤ف لَّ  ١٦: ( قی َوَح
  .)َوِفي اْلَیْوِم السَّابِع ُدِعَي ُموَسى ِمْن َوَسِط السََّحاِب. الرَّبِّ َعَلى َجَبِل ِسیَناَء، َوَغطَّاُه السََّحاُب ِستََّة َأیَّاٍمَمْجُد 

  
) شكینة (أي االسم والعظیمة آرامیتان، تحتل كلمة الـ) ممرا ویكارا(عبریة، وبما أن الكلمتین األخریین   ) شكینة(الكلمة الـ 

ى وجھ                     محل   ًا عل ط تقریب ا فق ث ھم ات حی ي الترجوم ا ف ذا تتضمن معنیھم ود، وھك ن التلم دراش م تلك الكلمتین في الم
  .الخصر یردان بھا

  
شعب اإلسرائیلّي        ) شكینة(مع ذلك ترد كلمة الـ     ي وعظ ال في الترجومات اآلرامیة أكثر منذ صارت تلك الكلمة تستخدم ف

ة لتصور   ) إساءة( ضد وتعلیمھ، ومنذ اتخاذ تدابیر احترازیة     رب ] صفات [فھم محتمل ة   . ال إن الكلم سكن (ف نص   ) ی ي ال ف
ال الخروج  ) (فلتحل السكینة(العبرّي األصل تترجم وفقًا لذلك إلى عبارة          دد ٤٦-٤٥: ٢٩، ٨: ٢٥على سبیل المث : ٥، الع

  )٢: ٧٤، المزمور١٠: ٣٢، التثنیة٣٤: ٣٥، ٣
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ى شخص أو سكن أو بُ   )شكینة( بـ الـ ٢٧: ٩في التكوین   ) إلوھیم(یترجم ترجوم أونقیلوس     ھ    ، وأینما أشیر إل رب فإن د ال ع
ـ       ة ال نفس الكلم نص ب دد  ) (شكینة (یعید صیاغة ال ة ٣٤: ٣٥، ٣: ١٦، ٤٢: ١٤، ١٤: ١٤الع : ٤، ٢٤: ٣، ٤٢: ١، التثنی

١٧: ٣١، ١٦: ٢٣، ٢١: ٧، ١٥: ٦، ٣٩(  
  

رب       م ال وه (وأیضًا أینما ورد اس ة   ) یھ ستبدل بكلم سكینة (ی ة ) (ال ا   ) ١٢-١١: ، و٥: ١٢التثنی رجم كلمت و ) حضور (، وتت
ھ ( ة) وج نفس الطریق روج. (ب دد١٥-١٤: ٣٣ الخ ة٢٥: ٦ ، الع ر١٨-١٧: ٣١ ، التثنی  ، انظ

Maybaum,"Anthropomorphien," etc., pp. 52-54   
  

ل        ذا األس س ھ ان نف سبة لیوناث ف الن ور   . وبیتبنى التلمود األورشلیمّي والترجوم األورشلیمّي الزائ ي المزم ا ف ، ٨: ١٦كم
  (.ib. pp. 64 et seq)، المرجع السابق ١٩: ٢، مراثي إرمیا٤٦: ٨٩

  
وق الكروبیم           سلیماني ف د ال وق   (أینما تصرح النصوص أن الرب یسكن في المعب ي حبق ا ف : ٤، صموئیل األول ٢٠: ٢كم

اني٤ موئیل الث وك األول٢: ٦، ص ور٢١: ١٤، ١٣-١٢: ٨، المل َي  أو أ) ٢: ٧٤، المزم د ُرِئ رب ق عیا(ن ال  ٦: ٦إش
رُب    ) شكینة( یستعمل التلمود األورشلیمّي كلمة الـ)٤: ٩، الالویین١: ١، حزقیال٦: ٣وغیرھا، الخروج  َف ال ا ُوِص وأینم

  )٣٩: ٤، ٢٤: ٣، التثنیة٥: ٣٣إشعیا. (كدائٍم في السماء تستعمل نفس الكلمة
  

ى      ارة إل ة لإلش صورة مماثل ر ب ذا التعبی س ھ ستخدم نف ھ ی اء وجھ ده أو خف ع. (بع عیا٦: ٥ھوش ، ١٥: ٤٥، ١٧: ٨، إش
Hastings, "Dict. Bible," iv. 488b(   

  
  )٨: ١٠٨، ١٥: ٤٩، المزمور٥: ١٢ترجوم أونقیلوس على التثنیة) (بیت السكینة(یدعى الھیكل بـ 

  
د     ة أو المج ة  (ویرد تعبیر الشكینة بشكل مماثل باالتصال مع العظم ارة بالعبری ي  ) ِیق ا ف ام   ١٢: ٢ راعوث كم ار األی ، أخب

ور   ) ١٨: ١٩، إرمیا١٦: ١١٥، ١٩: ٦٨، ٢٥: ٤٤، المزمور ٧ و ٥األول   ي المزم ا ف  ٣: ٧٦، ١٢: ٧٤ومع القداسة كم
  .وغیرھما

  
  طبیعة السكینة

  
ون          ) داللة الحائرین (في كتابھ    ن میم سوف موسى ب ي الفیل ر الرب د     _یعتب ن رش ذ اب سّي األفالطونّي تلمی سكینة  _ األندل ال

الم          _والكلمات) یقارة(والعظمة  ) ممرا(مثل االسم   _ رب والع ین ال ق لیكون وسیطًا ب ي  . وجودًا استثنائیًا، وكضوء خل وف
  . من كتابھ یعرفھا بأنھا عنایة اهللا بمكاٍن٥٧ص) شكن_السكن(عنوان 

  
  .من ناحیة أخرى السكینة ھي ماھیة الرب كما تتجلى في شكل استثنائّي Naḥmanidesبینما اعتبر 

  
دة         Gfrörerلذا في العصر الراھن رأى ن أصل عقی ا یكم م وسطاء، وھن ستقلة، وھ  في الشكینة والممرا والیقارة أشیاء م

  .اللوجوس الفلسفّي
  

  .اعتبر الشكینة تعبیرًا فحسب عن عالقات الرب العدیدة بالعالم_ Hamburgerوالذي تبعھ  _Maybaumبینما 
  

يّ  ) ٢. ن الرب وسط إسرائیل  سك) ١: ولتوضیح المقصود یعید السرد    ي الكون  . [حضوره الكل رجم _ف حضوره  ) ٣] المت
  .الشخصّي، وغیرھم
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ـ   ٩: ٣٤، ١٥: ٣٣إن كون السكینة لیست وسیطًا نراه في الترجوم على الخروج      ظ ال ستعمل لف ن   ) شكینة (، حیث ُی دًال م ب
  ]المترجم_في معظم النص األصل العبري) یھوه(أو حرفیًا ) [الرب(لفظ 

  
رب           كثیر ع ال ا م ن مطابقتھ یاقات ال یمك ي س ك ف م ل ة رغ أن         . ًا ما ترد الكلم ي تصرح ب ل الت ي الجم ال ف ى سبیل المث عل

  " .الرب یسمح لسكینتھ بأن تحل"أو بتفصیل أكثر في جملة مشابھة أن " السكینة تحل"
  

ك الحاالت     ن تكرر استعمال ا       ) الجمل (باختصاٍر، في معظم تل رب، لك ى ال سكینة إل شیر ال ارًا أخر      ت د جعل أفك ة ق لكلم
  .تترافق معھا، والتي یمكن أن ُتفھم بصورة أفضل باالستشھادات

  
م                  ویین ول انوا عف م ك ات، ألنھ ي الترجوم ا ف الم مم ر وضوح مع ود والمدراشیم أكث في ھذه المسألة فإن تصریحات التلم

  .یعملوا باإلشارة إلى نصوص الكتاب المقدس الیھودّي
  

سكینة كث ى ال شار إل وديّ   ی صور التلم ین الت ة ب ًا التفرق رر تمام ر المب ن غی دمًا، وم ود ق زاء التلم ر أج ي أكث ى ف رًا حت  ی
م  ) المترجم_عالم االجتماع واالقتصاد واألدیان العلمانّي الجرمانّي الكبیر  ( Weber كما حاول ماكس فیبر      والترجومّي رغ

ین      أننا ال نجد أي اتساق تام ال في الترجومات وال في التلمود و    ث أن أشخاصًا مختلف ي تصوراتھم حی ال في المدراشیم ف
  .قد كتبوا وعبروا عن آرائھم المختلفة بھذا الصدد

  
  تجلي السكینة

  
ي  ال یوس ل     ) : م١٥٠ (Joseق د قی ھ ق ط، ألن سماء ق ى ال ا إل ى وإیلّی عد موس ى األرض، وال ص ط إل سكینة ق زل ال م تن ل

ور  .) ا اَألْرُض َفَأْعَطاَھا ِلَبِني آَدَمالسََّماَواُت َسَماَواٌت ِللرَّبِّ، َأم١٦َّ( سكینة    (Suk. 5a, above) ١٦ :١١٥المزم ا ُتطاَبق ال  ھن
  .مع یھوه

  
ي          ود، فف ى التلم رأي یعارض حت ذا ال ك ھ ع ذل ل Ab. R. N. xxxviiiم ى األرض أو ستنزل عشر      : " قی ت إل سكینة نزل ال

دوم   ) ٥: ١١تك(وعندما بني برج بابل    ) ٨: ٣تك(إلى جنة عدن    : مرات ى س ك (وإل ى مصر   ) ٢١ت ى  ) ٨: ٣خر (وإل وإل
وإلى قدس األقداس ) ٢٥: ١١عد(وفي عمود السحاب   ) ١٠: ١٩خر(سیناء  ] جبل[وعلى  ) ١: ٢٢صم  ٢(البحر األحمر   

اجوج          ) ٢: ٤٤حز( ي عصر جوج وم شتعلة       ) ٤: ١٤زك(وستنزل مرة أخرى ف ة الم ي العلیق ذلك ف سكینة ك وظھرت ال
(Ex. R. ii.)  كل مكان وھي في(B. B. 25a).  

  
. أحدھما یحتوي على السكینة، واآلخر یحتوي على جثمان یوسف: مع بني إسرائیل من مصر   ) صندوقان(خرج تابوتان   

(Soṭah 13a) امین  ,Mek., ed. Friedmann). ، كانت أرض كنعان ھي الوحیدة المستأھلة للسكینة، والتي حلت على إقلیم بنی
p. 31a; Zeb. 54b)ستحقة  ، لذا فإ ن م سماء،      (.Num. R. vii). ن األرض وراء األردن لم تك ي ال د ف سكینة تتمج م أن ال ، رغ

ي األرض       (.Ex. R. ii). فھي تراقب وتدقق البشر سكینة ف سكن ال د أسست لكي ت ت ق  (.Num. R. xii).، خیمة االجتماع كان
ل       ، صحبت السكینة اإلسرائیلی(Sanh. 103b). وقد دخلت حقًا إلى قدس األقداس شكل مماث سبي، وب ى ال وا إل دما ذھب ین عن

  (Meg. 29a; see also R. H. 3a; B. Ḳ. 25a; Zeb. 118b; Soṭah 5a; Shab. 67a). عندما تحرروا منھ تحررت
  

  الذین تحل علیھم السكینة
  

اني           د الث ي المعب دت ف یاء افتق سة أش ن خم دة م سكینة واح ت ال  Targ. to Hag. i. 8; Yer. Ta'an. 65a, and parallel). كان
passages)  

  

   (Shab. 22b)إنھا تنأى عن الوثنیین، وتحل فقط على اإلسرائیلیین 
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  (Ber. 7a; Yeb. 64a; B. B. 15b; comp. Sanh. 105b).  ربوة٢٠٠٢حتى لو كان عددھم على األقل 
  

م        ن ث سب طاھر وأرستقراطّي م ن ن ذین م ون   (Ḳid. 70b). تقصر نفسھا على جمھور ال ذي یك ًا     وال ًا وشجاعاًَ وثری حكیم
  (Shab. 92a; comp. Ned. 38a). وطویًال

  
ي محیط الحزن          زل ف ال ھؤالء ھي ال تن ى ألمث ن حت ي     (Shab. 30b and parallel passages). لك ى أن ال یكون أسى ف  إل

  (Ber. 31a). ، ویجب أال یصلي المرء في إطار حزن الفكر (Ḥag. 5b). حضور الرب
  

  .صور السكینة بشكل یضاد مؤسَس المسیحیة وفكَرھا ال یمكن الخطأ في مالحظتھالموقف الجدلي في ت
  

  (Yoma 75b). تآأحد یضاریھم في النبو افتقدت فال ،وإن (Yoma 56b). السكینة تحل على الكھنة حتى لو كانوا جنبًا
  

امتھم  ومكان إ) معاصریھم(كبار علماء الشریعة یعتبرون أھًال للسكینة، لكن كًال من جیلھم          ة  (ق الد أجنبی ن   ) ب یحرمھم م
  (Suk. 28a; B. B. 60a; Soṭah 48b; M. Ḳ. 25a). حضورھا

  
  .في كل ھذه التعبیرات تتطابق السكینة مع روح القدس

  
ل           ا تظل سبب صالة اللی ة، كم ذلك كحمای سكینة ك وق رأسي سكینة         : "اعتقد بال ة، وف ع مالئك ة أرب ى جوانبي األربع عل

   (comp. Ḳid. 31a)." الرب
  

ى رأس المریض     سكینة عل د ال سان     (Shab. 12b). توج ى لإلن د الیمن ور   (، وبالی ى المزم ة   )٨: ١٦الترجوم عل ا ابن ، رأتھ
، ومع  (Zeb. 98a).  ، وتحدثت إلى النبّي یونان مرتین(Soṭah 11a; comp. Targ. to Judges vi. 13). فرعون بجانب موسى

  .، ومع آخرین (Bek. 8a; Shab. 87a; Pes. 87b et passim)آدم، ومع الحیة 
  

  لمن تظھر السكینة
  

وراة          ان الت دارس اثن دما یت ي تحضر عن سكینة، والت ستحقًا لل  ، (Ab. iii. 3)األفكار الطاھرة واألفعال التقیة تجعل المرء م
دما یصلي عشرة     ة     (Ber. 6a; Ab. 3, 9)وعن سر غموض المركب دما یف ة   (Ḥag. 14b)، وعن ة مماثل ذب  ، وھي بطریق  تنج

ـ (Tamid 32b)بدراسة الشریعة في اللیل ضیافة  (B. B. 22a)والصالة   ،Shema (Shab. 57a) ، وقراءة ال  ;Shab. 127a)، وال
Sanh. 103b) والصدقة ،(B. B. 10a) والعفة ،(Derek Ereẓ i.) السالم واإلخالص في الحیاة الزوجیة ،(Soṭah 17a) وھكذا ،

  (Ket. 111a; Ber. 67a; Men. 43b; Sanh. 42b; Yer. Ḥag. i. et passim). أفعال وصفات مشابھة
  

ا  ٧: ٥٧الترجوم على إشعیا  (على الجانب اآلخر یجعل اإلثم السكینة تغادر      ا ٥: ٣٣، إرمی م    ) ، وغیرھم م الحك وھي تلھ
وقد ظھرت یوَم . (Shab. 139a)بینما یتسبب القضاة الغیر صالحین في مغادرتھا . (Sanh. 7a)الصواب للقضاة المستقیمین 

وا         . (.Num. R. xiii)تدشین خیمة االجتماع  دما ارتكب ن عن م، ولك یھم كلھ سكینة تحل عل ت ال قبل معصیة بني إسرائیل كان
ا        . (Soṭah 3b)الشر اختفت  دي أوری شبع زوجة الجن ع بث ھ م ى خطیئت وحسب إحدى قصص الھاجادة عاقب اهللا داووَد عل

سكینة         بإصابتھ بالبرص لستة أشھر الحثّي ھ ال ن المرض غادرت دة م ك الم ا     . (Sanh. 107a)  وخالل تل ي لھ ام الت ن اآلث م
دم      س النتیجة سفك ال ة  . (Yoma 84b)نف  ;Meg. 15b; others are cited in Soṭah 42a; Kallah, end; Ber. 5b, 27b)والوثنی

Shab. 33a;, and Sanh. 106a)ینفِّر قدمي السكینة"تغطرسة  ، ومن یأثم في السر أو یمشي في خیالء مشیة م" (Ḥag. 16a; 
Ber. 43b; comp. ib. 59a).  

  
  

  



 ٦٧

  السكینة كضوء
  

اتون (رب العھد القدیم بأنھ غیر مرئّي، وترجموا كلمة الـ_سواء الیھود منھم أو المسیحیون_وصف الیونانیون  ) تتراجراّم
ود    (ἀόρατος)بـ الغیر ُمْبَصر  د التلم رى   "أن   Ḥag. 5b،بطریقة مماثلة یؤك رى وال ُی رب َی ة    " ال ة العظم م أن كلم ،رغ

ى    رجم إل دس       δόζαتت ودي المق اب الیھ ة للكت ة الیونانی ي الترجم ى ف  Deissmann, "Hellenisirung des Semitischen) حت
Monotheismus," p. 5).  

  
  ."ل یھوه سكینتھ تضيء لكسیجع" یقال ٢: ٦م على العدد وطبقًا لھذا الرأي، تظھر السكینة كضوء مادّي، لذا في الترج

  
اھنَ  يٌّ الك أل وثن ل س رئیس جمالی م     ) : "م١٠٠( ال سكینة، فك ر ال صالة تظھ ویًا لل شرة س ع ع ا اجتم ھ أینم ول أن ت تق أن

الم،     : "فأجاب جمالیل " عددھم؟ ل الع ضوَء لك كالشمس، التي ھي مجرد واحد من خدام الرب الذین ال ُیحَصْون، تعطي ال
  (Sanh. 39a)." السكینةفكذلك بدرجة أعظم تفعل 

  
ًا      ." أرید بشكٍل عظیم أن أرى إلھك : "قال االمبراطور ھادریان للَربِّي یشوع بن حنانیا       ف مواجھ شوع أن یق ھ ی ب من فطل

ا  : :شمَس الصیِف المتألقة، وقال   دق بھ ال االمبراطورُ  ." ح در : "فق شوعُ    ." ال أق ال ی م ق ن ث ى     : "م ادر عل ر ق ت غی إذا كن
  (Ḥul. 60a)" ب، فكم ھو أقل ما ستحدق في السكینة؟النظر إلى خادم الر

  
د    ) م٣٠٠ ( Sheshetكان الربي شیشیت  ى معب سكینة عل ـ  Shaf we-Yatibأعمى، فلم یعلم حین حلت ال ي  Nehardea  ب ، وف

  .(Meg. 29a)سمع الحبران صموئیل والوي صوَت السكینة تقترب وتبتعد  Huzalالمعبد بـ 
  

ذلك بالصوت والضوء      (Soṭah 9b)ترن السكینة كجرس شر ك سھ للب دس شكل    . ، بینما یعلن روح القدس عن نف روح الق ل
ات   . (Shab. 31a; Sanh. 96a)ھكذا فمن یؤمن بالرب یأخذ مأوى تحت أجنحة السكینة . حمامة، وللسكینة أجنحة دما م وعن

ا    ي أجنحتھ سون   . (Sifre, Deut. 355; Soṭah 13b; Targumic passages in Maybaum l.c. p. 65)موسى رقد ف ویحظى القدی
  .(Ber. 17a, 64a; Shab. 30a; B. B. 10a)بضوء السكینة في الجنة 

  
  في العھد الجدید واألبوكریفا

  
انّي           نص الیون رأ ال  δόξαبما أن السكینة ھي ضوء، فإن العبارات التي تذكر التألق في األبوكریفا والعھد الجدید وفیھا یق

ا         تشیر إلى السكین  ) مجد( ًا للوق ذا طبق ة، وھك ة العبری رجم الكلم رب   إو٩ (٩: ٢ة، لیس ھناك مرادف یونانّي یت ذا مالك ال
ة    [) عظیمًا أضاء حولھم فخافوا خوفًا [δόζα Ḳυρίου]وقف بھم ومجد الرب سس  ١٧: ١قارن كذلك بطرس الثانی ، أف

  ]٦: ٤، كورنثوس الثانیة ٦: ١
  

اس    (و) مجده( الكلمتان ٣: ٢١حنا  ورؤیا یو١٤: ١ویفترض أن في إنجیل یوحنا  ع الن رب م  σκηνοῦν and) سكن ال
σκηνή اختیرتا خصیصًا لتشیرا إلى السكینة.  

  
رب          سان یصیر ھو ھیكل ال ذا اإلن سي  (ونرى في عقیدة أن الرب یسكن في إنساٍن، وھ ة   ٩: ٢كول وس الثانی : ٦، كورنث

  .ر أكثر تجسیدیة فحسبتصورًا لحلول السكینة على إنساٍن بتصو) ٢٣: ١٤، یوحنا ١٦
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  :السكینة في نصوص اإلسالم
  

  :نقرأ في سورة البقرة
  
ا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َھاُروَن َتْحِمُلُھ اْلَمالِئَكُة َوَقاَل َلُھْم َنِبیُُّھْم ِإنَّ آَیَة ُمْلِكِھ َأْن َیْأِتَیُكْم التَّاُبوُت ِفیِھ َسِكیَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقیٌَّة ِممَّ{

   ٢٤٨: البقرة} )٢٤٨(ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن 
  
  :روى اإلمام أحمد بن حنبلو
  
  َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء َیُقوُلَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِإْسَحاَق  -)١٨٤٧٤ (١٨٦٦٦ 

َقَرَأ َرُجٌل اْلَكْھَف َوِفي الدَّاِر َدابٌَّة َفَجَعَلْت َتْنِفُر  َفَنَظَر َفِإَذا َضَباَبٌة َأْو َسَحاَبٌة َقْد َغِشَیْتُھ َقاَلا َفَذَكَر َذِلَك ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ 
  ) ِإنََّھا السَِّكیَنُة َتَنزََّلْت ِعْنَد اْلُقْرآِن َأْو َتَنزََّلْت ِلْلُقْرآِنَوَسلََّم َفَقاَل اْقَرْأ ُفَلاُن َف

  
  :باب عالمات النبوة في اإلسالم/وروى البخاري في كتاب المناقب

ْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقَرَأ  َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َسِمْعُت ا-  ٣٦١٤
َرُجٌل اْلَكْھَف َوِفي الدَّاِر الدَّابَُّة َفَجَعَلْت َتْنِفُر َفَسلََّم َفِإَذا َضَباَبٌة َأْو َسَحاَبٌة َغِشَیْتُھ َفَذَكَرُه ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل اْقَرْأ 

  ِإنََّھا السَِّكیَنُة َنَزَلْت ِلْلُقْرآِن َأْو َتَنزََّلْت ِلْلُقْرآِنُفَلاُن َف

  

  :ورواه مسلم بنحوه فقال
  

  باب نزول السكینة لقراءة القرآن 
    

ده           ] ٧٩٥ [  رأ سورة الكھف وعن وحدثنا یحیى بن یحیى أخبرنا أبو خیثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل یق
ھ              فرس مربوط بشطنین فتغش    ي صلى اهللا علی ى النب ا أصبح أت ا فلم ر منھ تھ سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسھ ینف

  وسلم فذكر ذلك لھ فقال تلك السكینة تنزلت للقرآن 
    

ال               ] ٧٩٥ [  ي إسحاق ق ن أب دثنا شعبة ع ر ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار واللفظ البن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعف
ك             سمعت البراء یقول ق    ذكر ذل ال ف د غشیتھ ق إذا ضبابة أو سحابة ق رأ رجل الكھف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر ف

  للنبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال اقرأ فالن فإنھا السكینة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن 
    

راء     وحدثنا بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مھدي وأبو داود قاال حدثنا شعبة عن         ] ٧٩٥ [  ال سمعت الب  أبي إسحاق ق
  یقول فذكرا نحوه غیر أنھما قاال تنقز 

    
ي            ] ٧٩٦[  دثنا أب راھیم ح ن إب وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قاال حدثنا یعقوب ب

A
Text Box
وروى أحمد بن حنبل: 834...عَنْ وَهْبٍ السُّوَائِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: " مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ؟ " فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: " لَا خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَمَا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ "



 ٦٩

ن حضی               ھ أن أسید ب دري حدث ا سعید الخ ھ أن أب اب حدث ن خب ي      حدثنا یزید بن الھاد أن عبد اهللا ب رأ ف ة یق و لیل ا ھ ر بینم
ة      ل الظل مربده إذ جالت فرسھ فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أیضا قال أسید فخشیت أن تطأ یحیى فقمت إلیھا فإذا مث
ا                ت ی لم فقل ھ وس فوق رأسي فیھا أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراھا قال فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا علی

ن   رسول اهللا بینما أنا ا   رإ ب لبارحة من جوف اللیل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اق
ال             ضا فق ت أی م جال رأت ث ال فق ن حضیر ق حضیر قال فقرأت ثم جالت أیضا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اقرإ ب

ة      رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اقرإ بن حضیر قال فانصرفت وكان یحیى   ل الظل ت مث قریبا منھا خشیت أن تطأه فرأی
و       ك ول فیھا أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراھا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تلك المالئكة كانت تستمع ل

  . قرأت ألصبحت یراھا الناس ما تستتر منھم 
  

ن       ] ٢٦٩٩ [  د ب ي شیبة ومحم ن أب ى       حدثنا یحیى بن یحیى التمیمي وأبو بكر ب ال یحی ى ق ظ لیحی داني واللف  العالء الھم
ھ              ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق رة ق ي ھری أخبرنا وقال اآلخران حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أبي صالح عن أب
سر اهللا           ى معسر ی سر عل ن ی ة وم وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنھ كربة من كرب یوم القیام

نیا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ ومن علیھ في الد
اب اهللا                      ون كت وت اهللا یتل ن بی ت م ي بی وم ف ع ق ا اجتم ة وم ى الجن ا إل ھ طریق ھ ب ا سھل اهللا ل ھ علم تمس فی ا یل سلك طریق

ھ      ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة وغشیتھم       ھ عمل ن بطأ ب ده وم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم اهللا فیمن عن
  لم یسرع بھ نسبھ 

 
  :تعلیق المترجم

  
أخر ابتكره            ر مت و تعبی ل ھ المسألة واضحة كالشمس، تعبیر الـ شكینة ال یوجد في الكتاب المقدس الیھودي أي التوراة، ب

ول   _ علھ غامضًاالربیون الیھود في كتاباتھم وتفاسیرھم، كتعبیر تعمدوا ج      م مفع ولو أنھ یبدو لي لمقاربتھ للغة العربیة اس
ا مصدر     یح، أو ربم ل وذب ا قتی ل كقولن ى وزن فعی ادي     _ عل ة لتف ن وخراف اء أي دی ور علم ن جمھ ادة م ة معت ي محاول ف

ھ                      ذات اإلل ا نصوص تجسیدیة فجة ل ة، وھي ھن ر بدائی ق األكث شكل الطب ي ت رة الت ي نصوصھم المبك مسائل محرجة ف
ر            ا تطور الفك سابق، ولم ابي ال الخیالي بشكل فج وغیر تجریدّي، لقد كان ھذا ضمن نقدي لكتاب الیھودیة المقدس في كت
أي            ك النصوص ب ل تل ان الفالسفة اضطروا لتحاشي وتجاھل وتعطی الیھودّي وارتقى خصوصًا مع االتصال بفكر الیون

  .شكل وإماتتھا فابتكروا المصطلح
  

اه        لقد أخذ محمد المصطل    دخًال إی رب، م ي یث ح من الوسط الیھودّي الربینّي اإلسرائیلّي المستعِرب أو النصف مستعِرب ف
ھ یحوي ضمنًا           ًا ألن إلى دینھ الجدید الذي أسسھ اإلسالم، غیر مدرك لكونھ لكان أفضل لھ لو تحاشى ھذا المصطلح تمام

زل  } وجاء ربك والملك صفًا صفًا{اهللا ومجیئھ مثل تجسید اهللا، لكن ال ننسى أن القرآن واألحادیث كذلك تقول بتنزل   وتن
  .إلخ وھو ما سننقده في كتاب مستقل عن نقد اإلسالم...اهللا كل فجر لیقول من یسألني فأعطیھ

  
ادّي        صدر ھاج ن م ًا م ون حتمی ضرورة أن یك ي ال أرى بال و أن د، ول سوب لمحم ول من ذكر بق سكینة ت وء ال سألة ض م

د           یھودّي، بل قد ینبع من وح  أن محم ت ب ث قال ض األحادی ي حین أن بع شرّي، ف دینّي األسطورّي الب دة الفكر والخیال ال
ة           ة ودفاعی ًا آخر بفطن ھ كالم سبوا ل رأى اهللا في رحلة المعراج، نفى آخرون منھم عائشة ھذا لكونھم على رأي آخر، ون

  :الھوتیة
  

  :روى البخاري
  

ا       َحدََّثَنا َیْحَیى َحدََّثَنا َوِكیٌع      - ٤٨٥٥ ا َی ُھ َعْنَھ َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َعاِمٍر َعْن َمْسُروٍق َقاَل ُقْلُت ِلَعاِئَشَة َرِضَي اللَّ
ْن ثَ            َت ِم َن َأْن َذَب      ُأمََّتاْه َھْل َرَأى ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َربَُّھ َفَقاَلْت َلَقْد َقفَّ َشَعِري ِممَّا ُقْلَت َأْی ْد َك دََّثَكُھنَّ َفَق ْن َح اٍث َم َل

َرَأْت          مَّ َق َذَب ُث ْد َك ُھ َفَق َو        { َمْن َحدََّثَك َأنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرَأى َربَّ َصاَر َوُھ ْدِرُك اْلَأْب َو ُی َصاُر َوُھ ُھ اْلَأْب ا ُتْدِرُك َل
َذَب     } َبَشٍر َأْن ُیَكلَِّمُھ اللَُّھ ِإلَّا َوْحًیا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب   َوَما َكاَن لِ  } { اللَِّطیُف اْلَخِبیُر    ْد َك ٍد َفَق ي َغ َوَمْن َحدََّثَك َأنَُّھ َیْعَلُم َما ِف
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َك      { ْت َوَمْن َحدََّثَك َأنَُّھ َكَتَم َفَقْد َكَذَب ُثمَّ َقَرَأ} َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا   { ُثمَّ َقَرَأْت    ِزَل ِإَلْی ا ُأْن ْغ َم وُل َبلِّ َیا َأیَُّھا الرَُّس
  اْلآَیَة َوَلِكنَُّھ َرَأى ِجْبِریَل َعَلْیِھ السََّلام ِفي ُصوَرِتِھ َمرََّتْیِن} ِمْن َربَِّك 

  
  :وروى مسلم

  
دة  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب قاال حدثنا أبو معاویة حدثنا األعمش عن عمرو          ] ١٧٩[  بن مرة عن أبي عبی

ھ أن            ام وال ینبغي ل عن أبي موسى قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بخمس كلمات فقال إن اهللا عز وجل ال ین
ة             ي روای ور وف ھ الن ل حجاب ل اللی ل عم ار قب ل النھ ینام یخفض القسط ویرفعھ یرفع إلیھ عمل اللیل قبل عمل النھار وعم

ل         أبي بكر النار لو كشفھ     م یق ش ول ن األعم  ألحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره من خلقھ وفي روایة أبي بكر ع
  حدثنا 

    
لم            ] ١٧٩ [  ھ وس حدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا جریر عن األعمش بھذا اإلسناد قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علی

  ھ وقال حجابھ النور بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حدیث أبي معاویة ولم یذكر من خلق
  
د                   ] ١٧٧[  ا عن ت متكئ ال كن ن مسروق ق شعبي ع ن ال ن داود ع راھیم ع ن إب دثنا إسماعیل ب ن حرب ح حدثني زھیر ب

دا                     م أن محم ن زع ت م ن قال ا ھ ت م ة قل ى اهللا الفری م عل د أعظ عائشة فقالت یا أبا عائشة ثالث من تكلم بواحدة منھن فق
د أع     ھ فق لم رأى رب ھ وس ي وال         صلى اهللا علی ؤمنین أنظرین ا أم الم ت ی ست فقل ا فجل ت متكئ ال وكن ة ق ى اهللا الفری م عل ظ

ین  { تعجلیني ألم یقل اهللا عز وجل       ة أخرى    } { ولقد رآه باألفق المب د رآه نزل ن       } ولق ة سأل ع ذه األم ا أول ھ ت أن فقال
ھ     ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال إنما ھو جبریل لم أره على صورتھ التي خ    اتین المرتین رأیت ر ھ لق علیھا غی

ول     سمع أن اهللا یق و    { منھبطا من السماء سادا عظم خلقھ ما بین السماء إلى األرض فقالت أو لم ت ھ األبصار وھ ال تدرك
ر     ف الخبی و اللطی صار وھ درك األب ول  }  ی سمع أن اهللا یق م ت ن وراء   { أو ل ا أو م ھ اهللا إال وحی شر أن یكلم ان لب ا ك وم

تم      }  یرسل رسوال فیوحي بإذنھ ما یشاء إنھ علي حكیم حجاب أو    لم ك ھ وس قالت ومن زعم أن رسول اهللا صلى اهللا علی
یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت { شیئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفریة واهللا یقول   

قل ال یعلم من في السماوات { غد فقد أعظم على اهللا الفریة واهللا یقول قالت ومن زعم أنھ یخبر بما یكون في     }  رسالتھ  
  }  واألرض الغیب إال اهللا 

  
  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن بن عباس قال رآه بقلبھ  ] ١٧٦[ 
    

اد  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو سعید األشج جمیعا عن وكیع قال       ] ١٧٦ [   األشج حدثنا وكیع حدثنا األعمش عن زی
ال رآه  } ولقد رآه نزلة أخرى  }  { ما كذب الفؤاد ما رأى { بن الحصین أبي جھمة عن أبي العالیة عن بن عباس قال   ق

  بفؤاده مرتین 
  
ن            ] ١٧٨[  ن شقیق ع د اهللا ب ن عب ال   حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا وكیع عن یزید بن إبراھیم عن قتادة ع ي ذر ق أب

  سألت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھل رأیت ربك قال نور أنى أراه 
    

دثنا      ] ١٧٨ [  سلم ح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ھشام حدثنا أبي ح وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن م
ن    ھمام كالھما عن قتادة عن عبد اهللا بن شقیق قال قلت ألبي ذر لو رأیت رسول اهللا       ال ع سألتھ فق  صلى اهللا علیھ وسلم ل

  أي شيء كنت تسألھ قال كنت أسألھ ھل رأیت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأیت نورا 
  
صلة      - ك الصل سمع تل  أما مسألة صلصلة الجرس فقد أوردنا في موضوع روح القدس ما ورد في حدیث محمد أنھ كان ی

ذكورة      الوحي، ومسألة تظلیل السكینة أو عرش اهللا      حین   ذا البحث م ن ھ  لعباده الصالحین كما سنذكر في عدة مواضع م
ھ     ك      .في الھاجادة وانتقلت لألحادیث على غرار سبعة یظلھم اهللا بظلھ یوم ال ظل إال ظل دیث كل بیمین یمن كح سألة الت  وم

د  وتیمنوا فإن في الیمن بركة والخروج من الخالء بعد التغوط بالقدم الیمنى أفكار وعقائد تابھ       ویة وجدت عند الیھود وعن
  .العرب الوثنیین قبل محمد بحیث اتخذت شكًال متطرفًا خرافیًا بما عرف بالتطیر بالطیر قبل القیام بأي شيء
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ھ         ى أن دس عل روح الق الط ل ھ المغ د بتعریف ى محم ن أت ن أی ھ        م ى أن دس عل روح الق الط ل ھ المغ د بتعریف ى محم ن أت ن أی ھ        م ى أن دس عل روح الق الط ل ھ المغ د بتعریف ى محم ن أت ن أی م
   جبریلجبریلجبریل

  
،فوجدتھ یدور ویلف حول   HOLY SPIRIT )روح القُدس(في الموسوعة الیھودیة، بعنوان طالعت وترجمت مقاًال طویًال 

دم               ده ع ة األمر، أو تعم اب حقیق ة الكت دم معرف ا لع دس إم روح الق المصطلح، لكنھ یكاد ال یصل إلى التعریف الصحیح ل
سلمون       الیھود والم دیث، ف ان الح م األدی ستعینین بعل شفھ م ا سنك و م ر، وھ ذلك األم ة ل ة الجوھری ن الحقیق صاح ع اإلف

وم               یتجنبون الحرج واألس   ي الی رب ف ھ ال وق خلق ھ مخل ود أن ول الیھ ات مغالطة، كق أي تعریف ئلة التي قد تطرح بتعریفھ ب
ود        ي التلم اد     / األول للخلق كما ورد ف د   Hagigahحجیجة  / سفر األعی ان العی ھ    أو،  B و A ١٢ أي قرب رآن أن ول الق  ق

ة     جبریل في نصوصھ المتأخرة، أما المسیحیون فجعلوه ضمن ثالوث بادعاء تأو     ى النصوص الیھودی ي عل یلي ساذج مبن
  .الكتابیة

  
اب        ة أساطیر الكت سأقتبس فقرات تدعم الحقیقة التي سأصل إلیھا من ذلك المقال المترجم األصلي الطویل الذي یسرد كاف
ًا أو رسوًال،          المقدس الیھودي عن روح القدس ودوره في الوحي والتنبؤ بالغیب حین یحل على شخص والذي یصیر نبی

ذي    .  یتزود بقوة خارقة في الحرب، وما شاكلھا من أساطیر الھاجادة   وأ ال ال ص المق إذ لم أجد داعیًا إلطالة الكتاب بكل ن
ھ ى   . ترجمت ة إل ن الربینی ل م ل انتق ودي، ب دس الیھ اب المق ي الكت رد ف م ی ي إذ ل صطلح ربین ذا الم ل ھ م أن أص ع العل م

  :صليأدناه أجزاء من المقال األ. المسیحیة واإلسالم
  

  Biblical View of the Spirit) تصور الكتاب المقدس للروح(من عنوان 
  

  .إن كل المخلوقات تحیا فقط من خالل الروح المعطاة من ِقَبل الرب
  

اة المعطاة          ع روح الحی رب م د        . ورغم ذلك فبمعنى أكثر حصرًا، ال تتطابق روح ال ذین ق ل ال ى ك سكب روحھ عل و ی فھ
وال     اختارھم لتنفیذ مشیئتھ     ى األق ادرین عل اھم ق وأوامره، وھذه الروح تصبغھم بقدرة أعلى على الجدل وقوًى، جاعلة إی

  )١: ٢٣، صموئیل الثاني ١٠: ٣، القضاة ٢: ٢٤، العدد ٣: ٣١، الخروج ٣٨: ٤١التكوین (واألفعال البطولیة 
  

ام   ٤: ٦القضاة  (وب وتحیطھ كث ) ١: ٤٢، ٢: ١١إشعیا (ھذه الروح الخاصة من الرب توضع على اإلنسان   ار األی ، أخب
  ) ٢٠: ٢٤الثاني 

  
  )١: ٣٧، ٥: ١١حزقیال (إنھا تحل علیھ وتمسكھ كید 

  
  )١٧: ١١العدد (وكذلك قد تؤخذ من الشخص المختار وتحول إلى شخٍص آخر 

  
  )١٤: ١٠، قارن إرمیا ٢: ٢، حزقیال ٢: ٢٣صموئیل الثاني (قد تدخل في إنساٍن وتتحدث بصوتھ 

  
ر   الروح      النبّي ی سمع ب دد   (ى وی اني   ٦: ١٠، صموئیل األول  ٢: ٢٤الع ا  ١: ٤٢، إشعیا  ٢: ٢٣، صموئیل الث : ٧، زكری

١٢(  
  

دتھم        (إن العبارة المسیحانیة     ود حسب عقی ره الیھ ذي ینتظ رجم _أي التي تتحدث عن عصر المسیح ال ل   ) المت ي یوئی  ٢٩-٢٨: ٢ف
  :أعطت معنًى خاصًا یمیز تصوَر الروِح
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َباُبُكْم                    َوَیُكوُن« ٢٨( َرى َش ا، َوَی ُیوُخُكْم َأْحَالًم ُم ُش اُتُكْم، َوَیْحَل وُكْم َوَبَن ُأ َبُن َشٍر، َفَیَتَنبَّ لِّ َب ى ُك ي َعَل ُكُب ُروِح ي َأْس َك َأنِّ َد ذِل  َبْع
  )َوَعَلى اْلَعِبیِد َأْیًضا َوَعَلى اِإلَماِء َأْسُكُب ُروِحي ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم٢٩. ُرًؤى

  
  

  The Divine Spiritلھّي الروح اإل
  

وه  (ما یسمیھ الكتاب المقدس      وھیم  (و  ) روح یھ دراش     ) روح إل ود والم ي التلم سمى ف دس (ی ة  ) روح الق روح (أو بالعبری
  ) ھاُقِدش

  
دد        ١١-١٠: ٦٣، وإشعیا  ١١: ٥١المزمور یرد في ) روح القدس(رغم أن التعبیر     ى المح د المعن ھ بع ن ل م یك ھ ل  ،إال أن
  .ألدب الربینيالملصق بھ في ا

  
اتون  ) روح یھوه(الحقًا صار في األدب الربیني مرادفًا للتعبیر الكتابي    والذي تم تجنبھ بسبب كراھة استعمال التتراجراّم

  ١٣: ٤٠انظر على سبیل المثال الترجوم على إشعیا ] المترجم_االسم األعظم أي یھوه[
  

سكینة    .  بدًال من روح القدس)بالعبریة ھاشكینة(ربما ألجل ھذا كذلك تذكر السكینة        ن ال ل ع د قی دس  _فق ا  _ كروح الق أنھ
  .توضع على المرء

  
  .االختالف بین روح القدس والسكینة في مثل تلك الحاالت لم یحدد

  
.  لكلمة السكینةة سوى مصطلح روح القدس، ألنھ ال یوجد مرادف في اللغة الیونانی    المسیحّي) العھد الجدید (وال یستعمل   
سكینة    ) ٢٢ و٩ و٢مثًال سفر أعمال الرسل    ( ومیض الضوء    باستثناء ذكر  ة ِزو  (والذي قد یكون وصفًا لضوء ال بالعبری

ي األدب                 ) ھاشكینة دس ف ن روح الق ر م د، أكث د الجدی ي العھ رًا ف ، ألن المطابقة بین روح القدس والسكینة ُیشار إلیھ كثی
  .الربیني

  
  

  Nature of the Holy Spirit) طبیعة روح القدس(من عنوان 
  

    (e.g., in Sifre, Deut. 31 [ed. Friedmann, p. 72). یستعمل تعبیر روح القدس بدًال من كلمة یھوه
  

ن خالل                اح تظھر م ن الری وع م ان ُیتصور كن ھ ك وحي أن م ی إن االس رغم أن روح القدس لم توصف في أي موضع، ف
ا  .  الضوضاء والضوء   ي    كم شكل مبكر ف رى ب ال  ن ٍد      ١٢( ١٣-١٢: ٣حزقی ْوَت َرْع ي َص َسِمْعُت َخْلِف ي ُروٌح، َف مَّ َحَمَلِن ُث

ھِ     «: َعِظیٍم ْن َمَكاِن رَّبِّ ِم ا          ١٣. »ُمَباَرٌك َمْجُد ال َراِت َمَعَھ ْوَت اْلَبَك ِھ َوَص ُد ِبَأِخی َقِة اْلَواِح اِت اْلُمَتَالِص ِة اْلَحَیَواَن ْوَت َأْجِنَح َوَص
  .)َوَصْوَت َرْعٍد َعِظیٍم

  
  . یصور الطبیعة الغیر عادیة للضوضاء) خلفي(التعبیر 

  
الجرس    ام شمشون ك ان شعره        ) (Soṭah 9b, below. أحدثت السكینة ضوضاء أم دس ك ھ روح الق ت تحل علی دما كان عن

  .(Soṭah 17b; Lev. R. viii. 2)إلخ ...یصدر صوتًا كالجرس، والذي كان یمكن سماعھ من بعید

  
ة   ات الیھودی ي الكتاب شار ف ھ ال ی م أن روج  رغ ي الخ رأ ف ا نق صاحبة، فإنن واء الم وح لألض ھ ٣٠-٢٩: ٣٤بوض  أن وج

  .موسى صار یلمع بعد حدیثھ مع الرب
  



 ٧٣

ار _ ككل شيء جاء من السماء_یتكون _ كونھ من السماء_روح القدس   ى     . من الضوء والن دس عل ت روح الق دما حل عن
  ) وآخره٢١الالویین ربا . (فنحاس أضاء وجھھ كالمشعل

  
  

  In the Form of a Dove) ي شكل حمامةف(من عنوان 
  

ن              ة م ى شكل حمام دس عل سیَح جاءت روح الق سوَع الم تتفق األناجیل األربعة في قولھن أنھ عندما عمد یوحنا المعمُد ی
ا       . السماوات المفتوحة وحلت علیھ  ًا، كم م یقصد رمزی ا أن الوصف ل أسلوب تعبیر الفقرات، خاصة في إنجیل لوقا، ترین

ا  ١٠: ١، مرقس ١٦: ٣قارن متى .  ( متبعًا آراء اإلسكندریینConybear ("Expositor," iv., ix. 455)یفترض  ، لوق
   )٤٠٦A/ ٢ جHastings، وقاموس الكتاب المقدس لـ ٢٢: ٣
  

ِمع   (١٢: ٢إن الشكل الشبیھ بالحمامة وجد في األدب الیھودي الربیني أیضًا، العبارة في نشید األنشاد          صوت الحمامة ُس
ـ      ) صوت القمرة  (أو ) ي أرضنا ف ات أخرى ك ي ترجم ا ف شكل     The Authorized Versionكم ي الترجوم ب رجم ف  ، یت

  ).صوت روح القدس: (ھاجادي أسطوري ھكذا
  

وین    ي التك ارة ف اه  (٢: ١والعب ى المی رف عل ى   ) ورح اهللا ی یالدي بمعن رن األول الم ي الق ا ف ن زوم سرھا اب ة (ف كحمام
  . من التلمود البابلّي (Ḥag. 15a)) ن أن تلمسھتحوم فوق عش بیضھا دو

  
ود األ      ي التلم شابھة ف ارة م رد عب لیم ت ا أن           (Ḥag. 77b, above) ّيورش دو لن ة، یب ن الحمام دًال م سر ب ى الن شیر إل ا ت لكنھ

  .األخیر ال یرتبط بفكرة روح القدس وال یشیر إلیھا
  

دین    ة ی لٌ : "سمع معلم للشریعة نوعًا من األصوات كحمام ي       وی د دمرُت بیت اھم ق سبب خطای ھ ب ین، ألن  ,Ber. 3a)."  للبن
below)  

  
  بشكل واضح یشار إلى الرب نفسھ، أو باألحرى إلى روح القدس بأنھ یھدل كحمامة

 (comp. Abbot, "From Letter to Spirit," pp. 106-135)  
  
  )المترجم مرشد_ھنا تنتھي اقتباساتي من البحث(
  

  مراجع المقال
  

Bibliography: 
 F. Weber, Jüdische Theologie, 2d ed., pp. 80 et seq., 190 et seq., and Index, s.v. Geist, Leipsic, 1897;  
Herzog-Hauck, Real-Encyc. 3d ed., vi. 444-450 (with full bibliography);  
Hastings, Dict. Bible, iii. 402-411;  
Bacher, Ag. Tan. passim;  
idem, Ag. Pal. Amor. passim;  
E. A. Abbot, From Letter to Spirit, ch. vii. et passim, London, 1903;  
E. Sokolowsky, Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus, Göttingen, 1903;  
H. Weinel, Die Wirkungen des Geistes und der Geister (his quotations [pp. 81, 131, 164, 190] from Christian writers are 
interesting from a Jewish point of view).J. L. B.  

  
  

================================================================   
دس ھي روح اهللا                 روح أو روح الق و أن ال ھ بوضوح ھ ذي نصل إلی تنتاج ال إن االس دیدة ف وه (ببساطة ش سھ ) یھ د  نف ، فلق

د  یا وأسترالیا واإلسكیمو              اعتق ا وآس ان إفریقی ى أدی ان وحت ان والیون راقیین والروم وثننین المصریین والع ن ال دماء م  الق
ة أو             ات إلھی غ بإعالن واألمركیین األصلیین والشنتو الیابانیون، بأن روح إلھ أو آلھة یمكن أن تحل في شخص مختار لتبل



 ٧٤

د  وحي، على ما نرى مثًال في كتابات عالمي المصر      یات األلماني أدولف إرمان والفرنسي واالس بدج وبعض أعمالھم ق
ة      شنتو البدائی ة ال وجیكي الخاص بدیان اب الك ي كت ة، وف ة والعربی ین اإلنجلیزی اني / ترجمت للغت سفر الث ور / ال االمبراط

   ٢٤٧-٢٤٥ص_ بیروت_طبعة دار الكنوز األدبیة/ تشوآي
  

اریف     رب التع ع أق ذي وض د ال ذھب الوحی ادلین     إن الم غط المج ل ض ضطرین بفع وه، م ھود یھ ذھب ش و م ة ھ للحقیق
  ).قوة اهللا العاملة(المسیحیین معھم، وتعریفھ عندھم أنھ 

  
ذه       )التاناخ أي الكتاب المقدس الیھودي(لیس مصطلحًا تاناخیًا ) روح القدس (إن تعبیر    د اخ ي، وق ل ھو مصطلح ربین ، ب

كتاب المسیحیة ) العھد الجدید(ھ األساطیر وأفكار النبوة والوحي، أو من محمد كما ھو من الوسط الربیني الذي استمد من   
  .المقدس

  
م         م ھ وعندما سأل الیھود محمد ذلك السؤال المحرج عن روح القدس، كما یرد في القرآن وكتب األحادیث، واألغلب أنھ

اراً        ھ اختب نھم أرادوا جعل سؤال، لك ن ال ریحة ع ة واضحة ص دھم إجاب ن عن م تك سھم ل ا   أنف د، أو ربم الع محم دى اط  لم
ن          ض تھرب م ي مح ھ القرآن ان جواب ا، وك لیعرفوا من السؤال إن كانت دعوتھ نوع من المذاھب المسیحیة أو مقارب لھ

  :إجابة السؤال بالمراوغة ببساطة شدیدة
  
َك       ) ٨٥(ْلِم ِإالَّ َقِلیًال َوَیْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلعِ    { ا ِإَلْی ِذي َأْوَحْیَن ْذَھَبنَّ ِبالَّ ْئَنا َلَن ِئْن ِش َوَل

  ٨٧-٨٥: اإلسراء} )٨٧(ُھ َكاَن َعَلْیَك َكِبیرًا ِإالَّ َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَّ َفْضَل) ٨٦(ُثمَّ ال َتِجُد َلَك ِبِھ َعَلْیَنا َوِكیًال 
  

  ! و الروح بشكل مغالط على أنھ جبریل وفجأة نجده یعرف روح القدس أ
  
ًدى        { ِھ َوُھ ْیَن َیَدْی ا َب َصدِّقًا ِلَم ِھ ُم ْؤِمِنیَن   ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا ِلِجْبِریَل َفِإنَُّھ َنزََّلُھ َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَّ ْشَرى ِلْلُم رة } )٩٧( َوُب : البق

٩٧  
  

روح     سنستعرض النصوص اإلسالمیة عن الروح أو ورح القد       ب لل ف العجی ذلك التعری س، ثم نقول من أین جاء محمد ب
  .نقًال عن الربي األلماني أبراھام جیجر وھو الذي قام بدراسة رائعة عن الیھودیة كمصدر لإلسالم

  
================================================================  

  روح القدس في نصوص اإلسالم برؤاھا المتناقضة
  

ودي              ما   اب الیھ ي الكت دس وأساطیره ف دة روح الق داد لعقی و امت دس، ھ یرد في القرآن واألحادیث المحمدیة عن روح الق
  .المقدس، سواء دروه في الوحي اإللھي، أو دوره في الخوراق وحمایة الصالحین

  
  :جاء في القرآن

  
ْن     ) ١٠١(َنزُِّل َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكَثُرُھْم ال َیْعَلُموَن َوِإَذا َبدَّْلَنا آَیًة َمَكاَن آَیٍة َواللَُّھ َأْعَلُم ِبَما یُ        { ُدِس ِم ُھ ُروُح اْلُق ْل َنزََّل ُق

ُدوَن  َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّھْم َیُقوُلوَن ِإنََّما ُیَع) ١٠٢(َربَِّك ِباْلَحقِّ ِلُیَثبَِّت الَِّذیَن آَمُنوا َوُھًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن      لُِّمُھ َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ُیْلِح
  ١٠٣-١٠١: النحل} )١٠٣(ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبیٌن ِإَلْیِھ َأْعَجِميٌّ َوَھَذا 

  
ْئَنا   ) ٨٥(َوَیْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلیًال     { ِئْن ِش َك     َوَل ا ِإَلْی ِذي َأْوَحْیَن ْذَھَبنَّ ِبالَّ َلَن

  ٨٧-٨٥: اإلسراء} )٨٧(ُھ َكاَن َعَلْیَك َكِبیرًا ِإالَّ َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَّ َفْضَل) ٨٦(ُثمَّ ال َتِجُد َلَك ِبِھ َعَلْیَنا َوِكیًال 
  



 ٧٥

ِذِریَن      ) ١٩٣(َألِمیُن َنَزَل ِبِھ الرُّوُح ا) ١٩٢(َوِإنَُّھ َلَتْنِزیُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن     { ْن اْلُمن وَن ِم َك ِلَتُك ى َقْلِب يٍّ   ِب) ١٩٤(َعَل َساٍن َعَرِب ِل
  ١٩٤-١٩٢: الشعراء} )١٩٥(ُمِبیٍن 

  
َشاُء    َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْم) ١٤(َفاْدُعوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن      { ْن َی ى َم ِرِه َعَل

  -١٤: غافر} )١٥(ُیْنِذَر َیْوَم التَّالِقي ِمْن ِعَباِدِه ِل
  
اِدهِ     ) ١(َأَتى َأْمُر اللَِّھ َفال َتْسَتْعِجُلوُه ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكوَن  { ْن ِعَب َشاُء ِم ْن َی ى َم  ُیَنزُِّل اْلَمالِئَكَة ِبالرُّوِح ِمْن َأْمِرِه َعَل

  النحل} ) ٢(َأْن َأنِذُروا َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ َأَنا َفاتَُّقوِن 
  
َواَنُھْم َأْو      { اَءُھْم َأْو ِإْخ اَءُھْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َك وَلُھ َوَل َھ َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم ِر ُی ْوِم اآلِخ ِھ َواْلَی وَن ِباللَّ ًا ُیْؤِمُن ُد َقْوم ال َتِج

َي         َعِشیَرَت ا َرِض ِدیَن ِفیَھ اُر َخاِل ا اَألْنَھ ْن َتْحِتَھ ِري ِم ُھْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھْم اِإلیَماَن َوَأیََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُھ َوُیْدِخُلُھْم َجنَّاٍت َتْج
  المجادلة} )٢٢(ُمْفِلُحوَن اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ ُأْوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّھ ُھْم اْل

  
  المعارج} )٤(ُه َخْمِسیَن َأْلَف َسَنٍة َتْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْیِھ ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُر{
  
  النبأ} )٣٨ (َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفًا ال َیَتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحَمُن َوَقاَل َصَوابًا{
  
ا  ) ٣(َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َأْلِف َشْھٍر ) ٢(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر ) ١(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر      { َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفیَھ

  القدر} )٥( َمْطَلِع اْلَفْجِر َسالٌم ِھَي َحتَّى) ٤(ِبِإْذِن َربِِّھْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 
  
اَءُكْم               { ا َج ُدِس َأَفُكلََّم ُروِح اْلُق ْدَناُه ِب اِت َوَأیَّ ْرَیَم اْلَبیَِّن َن َم َسى اْب ا ِعی ِل َوآَتْیَن ِدِه ِبالرُُّس ْن َبْع ا ِم اَب َوَقفَّْیَن ى اْلِكَت ا ُموَس ْد آَتْیَن َوَلَق

ا     ) ٨٧(ْرُتْم َفَفِریقًا َكذَّْبُتْم َوَفِریقًا َتْقُتُلوَن َرُسوٌل ِبَما ال َتْھَوى َأنُفُسُكْم اْسَتْكبَ  یًال َم ِرِھْم َفَقِل ُھ ِبُكْف َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُھْم اللَّ
  البقرة} ) ٨٨(ُیْؤِمُنوَن 

  
ُھ      ) ٢٥٢(ِتْلَك آَیاُت اللَِّھ َنْتُلوَھا َعَلْیَك ِباْلَحقِّ َوِإنََّك َلِمْن اْلُمْرَسِلیَن   { َم اللَّ ْن َكلَّ ْنُھْم َم ٍض ِم ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْع

ِد  َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَرَجاٍت َوآَتْیَنا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم اْلَبیَِّناِت َوَأیَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتَل الَِّذیَن ِمْن َبْعِدِھْم مِ      ْن َبْع
ُد             ا ُیِری ُل َم َھ َیْفَع نَّ اللَّ وا َوَلِك } )٢٥٣(َما َجاَءْتُھْم اْلَبیَِّناُت َوَلِكْن اْخَتَلُفوا َفِمْنُھْم َمْن آَمَن َوِمْنُھْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتُل

  البقرة
  
ًال َوِإْذ       ِإْذ َقاَل اللَُّھ َیا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنعْ      { ِد َوَكْھ ي اْلَمْھ اَس ِف ُم النَّ ُدِس ُتَكلِّ َمِتي َعَلْیَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأیَّدتَُّك ِبُروِح اْلُق

ِرُئ     َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواِإلنِجیَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمْن الطِّیِن َكَھْیَئِة الطَّْیِر ِبِإْذِني َفَتنُفُخ فِ   ِإْذِني َوُتْب رًا ِب وُن َطْی یَھا َفَتُك
ْنُھْم                ُروا ِم ِذیَن َكَف اَل الَّ اِت َفَق َتُھْم ِباْلَبیَِّن اَألْكَمَھ َواَألْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت َبِني ِإْسَراِئیَل َعْنَك ِإْذ ِجْئ

  المائدة} )١١٠(ٌن ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبی
  
  البقرة} )٩٧( َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنیَن ُقْل َمْن َكاَن َعُدّوًا ِلِجْبِریَل َفِإنَُّھ َنزََّلُھ َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّھ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ َوُھًدى{
  
  
  : ما ورد عن روح القدس في البخاري-
  

اَل       َحدََّثَنا َقْیُس ْبُن حَ   - ١٢٥ ِھ َق ِد اللَّ ْن َعْب َة َع ْفٍص َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش ُسَلْیَماُن َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَم
أُ            َو َیَتَوكَّ ِة َوُھ ِرِب اْلَمِدیَن ي َخ اَل         َبْیَنا َأَنا َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِف وِد َفَق ْن اْلَیُھ ٍر ِم رَّ ِبَنَف ُھ َفَم ِسیٍب َمَع ى َع  َعَل

ْنُھْم    َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َسُلوُه َعْن الرُّوِح َوَقاَل َبْعُضُھْم َلا َتْسَأُلوُه َلا َیِجيُء ِفیِھ ِبَشْيٍء َتْكَرُھوَنُھ َفَقاَل َبْعُضُھْم َلَنْسَأَلنَُّھ َفَقاَم َرُجٌل ِم
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الَ    َفَقاَل َیا َأبَ   ُھ َق ى َعْن ْن       {ا اْلَقاِسِم َما الرُّوُح َفَسَكَت َفُقْلُت ِإنَُّھ ُیوَحى ِإَلْیِھ َفُقْمُت َفَلمَّا اْنَجَل رُّوُح ِم ْل ال رُّوِح ُق ْن ال ْسَأُلوَنَك َع َوَی
  اَأْمِر َربِّي َوَما ُأوُتوا ِمْن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا َقاَل اْلَأْعَمُش َھَكَذا ِفي ِقَراَءِتَن

ْوٍف        - ٤٥٣ ِن َع رَّْحَمِن ْب ِد ال  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن اْلَحَكُم ْبُن َناِفٍع َقاَل َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْب
سَّاُن      َأنَُّھ َسِمَع َحسَّاَن ْبَن َثاِبٍت اْلَأْنَصاِريَّ َیْسَتْشِھُد َأَبا ُھَرْیَرةَ    ا َح وُل َی لََّم َیُق ِھ َوَس  َأْنُشُدَك اللََّھ َھْل َسِمْعَت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

  َأِجْب َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اللَُّھمَّ َأیِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َنَعْم
  

سَّاُن              َحدََّثَنا َعِليُّ  - ٣٢١٢ ْسِجِد َوَح ي اْلَم ُر ِف رَّ ُعَم اَل َم َسیَِّب َق ِن اْلُم ِعیِد ْب ْن َس ِريُّ َع دََّثَنا الزُّْھ  ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َح
ُھ      ُیْنِشُد َفَقاَل ُكْنُت ُأْنِشُد ِفیِھ َوِفیِھ َمْن ُھَو َخْیٌر ِمْنَك ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلى َأِبي ُھَرْیَرَة فَ      لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ ِمْعَت َرُس َقاَل َأْنُشُدَك ِباللَِّھ َأَس

  َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َأِجْب َعنِّي اللَُّھمَّ َأیِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس َقاَل َنَعْم

ِھ      َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َعِديِّ ْبِن َثاِبٍت َعْن اْلَبرَ   - ٣٢١٣ ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص اِء َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل النَِّب
  َوَسلََّم ِلَحسَّاَن اْھُجُھْم َأْو َھاِجِھْم َوِجْبِریُل َمَعَك

َن   َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َجِریٌر ح َحدََّثِني ِإْسَحاُق َأْخَبَرَنا َوْھُب ْبُن َجِریٍر   - ٣٢١٤ َحدََّثَنا َأِبي َقاَل َسِمْعُت ُحَمْیَد ْب
  ِھَلاٍل َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى ُغَباٍر َساِطٍع ِفي ِسكَِّة َبِني َغْنٍم َزاَد ُموَسى َمْوِكَب ِجْبِریَل

ْسِھٍر َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ اْلَحاِرَث ْبَن ِھَشاٍم  َحدََّثَنا َفْرَوُة َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن ُم- ٣٢١٥
َصْلَصَلِة اْلَجَرِس َفَیْفِصُم َعنِّي َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكْیَف َیْأِتیَك اْلَوْحُي َقاَل ُكلُّ َذاَك َیْأِتیِني اْلَمَلُك َأْحَیاًنا ِفي ِمْثِل      

  َوَقْد َوَعْیُت َما َقاَل َوُھَو َأَشدُُّه َعَليَّ َوَیَتَمثَُّل ِلي اْلَمَلُك َأْحَیاًنا َرُجًلا َفُیَكلُِّمِني َفَأِعي َما َیُقوُل

َمُش َقاَل َحدََّثِني ِإْبَراِھیُم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ  َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَیاٍث َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا اْلَأْع- ٤٧٢١
َبْعٍض         ُلوُه  َعْنُھ َقاَل َبْیَنا َأَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َحْرٍث َوُھَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َعِسیٍب ِإْذ َمرَّ اْلَیُھوُد َفَقاَل َبْعُضُھْم ِل َس

َعْن الرُّوِح َفَقاَل َما َرْأُیُكْم ِإَلْیِھ َوَقاَل َبْعُضُھْم َلا َیْسَتْقِبُلُكْم ِبَشْيٍء َتْكَرُھوَنُھ َفَقاُلوا َسُلوُه َفَسَأُلوُه َعْن الرُّوِح َفَأْمَسَك النَِّبيُّ َصلَّى         
اَل    اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَلْم َیُردَّ َعَلْیِھْم َشْیًئا َفَعلِ     َوْحُي َق َزَل اْل ْل     { ْمُت َأنَُّھ ُیوَحى ِإَلْیِھ َفُقْمُت َمَقاِمي َفَلمَّا َن رُّوِح ُق ْن ال ْسَأُلوَنَك َع َوَی

  }الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا 

ِن           َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن      - ٦١٥٢ ِد ْب ْن ُمَحمَّ َلْیَماَن َع ْن ُس ي َع دََّثِني َأِخ اَل َح َماِعیُل َق الزُّْھِريِّ ح و َحدََّثَنا ِإْس
َأَبا ُھَرْیَرَة َأِبي َعِتیٍق َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأنَُّھ َسِمَع َحسَّاَن ْبَن َثاِبٍت اْلَأْنَصاِريَّ َیْسَتْشِھُد     

مَّ             ِھ اللَُّھ وِل اللَّ ْن َرُس ْب َع سَّاُن َأِج ا َح وُل َی لََّم َیُق ِھ َوَس َفَیُقوُل َیا َأَبا ُھَرْیَرَة َنَشْدُتَك ِباللَِّھ َھْل َسِمْعَت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
  َأیِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َنَعْم

ْسُعوٍد             - ٧٢٩٧ ِن َم ْن اْب َة َع ْن َعْلَقَم َراِھیَم َع ْن ِإْب َأْعَمِش َع ْن اْل  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْیِد ْبِن َمْیُموٍن َحدََّثَنا ِعیَسى ْبُن ُیوُنَس َع
وِد       َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكْنُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َحْرٍث ِبالْ    ْن اْلَیُھ ٍر ِم رَّ ِبَنَف ِسیٍب َفَم ى َع َمِدیَنِة َوُھَو َیَتَوكَُّأ َعَل

ْن                       دِّْثَنا َع ِم َح ا اْلَقاِس ا َأَب اُلوا َی ِھ َفَق اُموا ِإَلْی وَن َفَق ا َتْكَرُھ ْسِمُعُكْم َم ا ُی ْسَأُلوُه َل َفَقاَل َبْعُضُھْم َسُلوُه َعْن الرُّوِح َوَقاَل َبْعُضُھْم َلا َت
رُّوُح   { وِح َفَقاَم َساَعًة َیْنُظُر َفَعَرْفُت َأنَُّھ ُیوَحى ِإَلْیِھ َفَتَأخَّْرُت َعْنُھ َحتَّى َصِعَد اْلَوْحُي ُثمَّ َقاَل     الرُّ ْل ال َوَیْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُق

 }ِمْن َأْمِر َربِّي 

لَّى   َحدََّثَنا َیْحَیى َحدََّثَنا َوِكیٌع َعْن اْلَأْعَمِش َعْن إِ      - ٧٤٥٦ ْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل ُكْنُت َأْمِشي َمَع َرُسوِل اللَِّھ َص
لرُّوِح َوَقاَل اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َحْرٍث ِباْلَمِدیَنِة َوُھَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َعِسیٍب َفَمرَّ ِبَقْوٍم ِمْن اْلَیُھوِد َفَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َسُلوُه َعْن ا

اَل                     ِھ َفَق وَحى ِإَلْی ُھ ُی ُت َأنَّ ُھ َفَظَنْن ا َخْلَف ِسیِب َوَأَن ى اْلَع ا َعَل اَم ُمَتَوكًِّئ ْن   { َبْعُضُھْم َلا َتْسَأُلوُه َعْن الرُّوِح َفَسَأُلوُه َفَق ْسَأُلوَنَك َع َوَی
 َفَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َقْد ُقْلَنا َلُكْم َلا َتْسَأُلوُه} ِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْل
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ا                 - ٧٤٦٢ ا َأَن اَل َبْیَن ْسُعوٍد َق ِن َم ْن اْب َة َع ْن َعْلَقَم َراِھیَم َع ْن ِإْب َأْعَمِش َع ْن اْل ِد َع  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َعْن َعْبِد اْلَواِح
وِد            َأْمِشي   ْن اْلَیُھ ٍر ِم ى َنَف ا َعَل ُھ َفَمَرْرَن ِسیٍب َمَع ى َع َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َبْعِض َحْرِث اْلَمِدیَنِة َوُھَو َیَتَوكَُّأ َعَل

ِھ     َفَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َسُلوُه َعْن الرُّوِح َفَقاَل َبْعُضُھْم َلا َتْسَأُلوُه َأْن َیجِ         اَم ِإَلْی ْسَأَلنَُّھ َفَق ُضُھْم َلَن يَء ِفیِھ ِبَشْيٍء َتْكَرُھوَنُھ َفَقاَل َبْع
اَل               ِھ َفَق وَحى ِإَلْی ُھ ُی ُت َأنَّ لََّم َفَعِلْم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ْسأَ { َرُجٌل ِمْنُھْم َفَقاَل َیا َأَبا اْلَقاِسِم َما الرُّوُح َفَسَكَت َعْنُھ النَِّبيُّ َص ُلوَنَك َوَی

  َوَما ُأوُتوا ِمْن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا َقاَل اْلَأْعَمُش َھَكَذا ِفي ِقَراَءِتَنا} َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي 

  :، ولھا ما یماثلھا عند ابن ھشام في ذكره نزول سورة الكھفروایة عند أحمد بن حنبل -

  ُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّا َعْن َداُوَد َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْب-  ٢١٩٥
ْن الرُّوِح ُقْل َوَیْسَأُلوَنَك َع{  َقاَلْت ُقَرْیٌش ِلْلَیُھوِد َأْعُطوَنا َشْیًئا َنْسَأُل َعْنُھ َھَذا الرَُّجَل َفَقاُلوا َسُلوُه َعْن الرُّوِح َفَسَأُلوُه َفَنَزَلْت

َقاُلوا ُأوِتیَنا ِعْلًما َكِثیًرا ُأوِتیَنا التَّْوَراَة َوَمْن ُأوِتَي التَّْوَراَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا  }الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا 
  }ْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر ُق{  َكِثیًرا َقاَل َفَأْنَزَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ

  
  :إال أنھ كذلك یروي الروایة األخرى

  
   َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل- ٣٥٠٥

اَل                 ُكْنُت َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ َصلَّى    وِد َفَق ْن اْلَیُھ ْوٍم ِم رَّ ِبَق اَل َفَم ِسیٍب َق ى َع ٌئ َعَل َو ُمتَِّك ِة َوُھ ْرٍث ِباْلَمِدیَن ي َح لََّم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی  اللَّ
دُ                ا ُمَحمَّ اُلوا َی رُّوِح َفَق ْن ال َسَأُلوُه َع ْسَأُلوُه َف ا َت ُضُھْم َل اَل َبْع رُّوِح َق ْن ال ُلوُه َع َبْعٍض َس ُضُھْم ِل ى      َبْع َأ َعَل اَم َفَتَوكَّ رُّوُح َفَق ا ال  َم

ا   {اْلَعِسیِب َقاَل َفَظَنْنُت َأنَُّھ ُیوَحى ِإَلْیِھ َفَقالَ    ا َقِلیًل ِم ِإلَّ اَل   }َوَیْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلِعْل َق
   َلا َتْسَأُلوُهَفَقاَل َبْعُضُھْم َقْد ُقْلَنا َلُكْم

  
   َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل-  ٤٠٢٧

َقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َسُلوُه َعْن ُكْنُت َأْمِشي َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َحْرٍث ِباْلَمِدیَنِة َفَمرَّ َعَلى َقْوٍم ِمْن اْلَیُھوِد َف
الرُّوِح َفَقاَل َبْعُضُھْم َلا َتْسَأُلوُه َفَقاُلوا َیا ُمَحمَُّد َما الرُّوُح َقاَل َفَقاَم َوُھَو ُمَتَوكٌِّئ َعَلى َعِسیٍب َوَأَنا َخْلَفُھ َفَظَنْنُت َأنَُّھ ُیوَحى ِإَلْیِھ 

  َفَقاَل
  } ُقْل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیًلا َیْسَأُلوَنَك َعْن الرُّوِح{ 

  َقاَل َفَقاَل َبْعُضُھْم َقْد ُقْلَنا َلا َتْسَأُلوُه
  
  
  : ما جاء في البخاري عن روح القدس باعتباره جبریل-
  

ِن           َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َقاَل َحدََّثَنا َأُبو عَ        - ٥ ْن اْب ٍر َع ُن ُجَبْی ِعیُد ْب دََّثَنا َس اَل َح َشَة َق ي َعاِئ َواَنَة َقاَل َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن َأِب
ْن           }َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ{َعبَّاٍس ِفي َقْوِلِھ َتَعاَلى   اِلُج ِم لََّم ُیَع ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَن َرُس اَل َك دًَّة   َق ِل ِش التَّْنِزی

ِعیٌد             اَل َس ا َوَق َوَكاَن ِممَّا ُیَحرُِّك َشَفَتْیِھ َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َفَأَنا ُأَحرُِّكُھَما َلُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَحرُِّكُھَم
ُھ       {َحرُِّكُھَما َفَحرََّك َشَفَتْیِھ َفَأْنَزَل اللَُّھ َتَعاَلىَأَنا ُأَحرُِّكُھَما َكَما َرَأْیُت اْبَن َعبَّاٍس یُ   ا َجْمَع ِھ ِإنَّ َعَلْیَن َل ِب َساَنَك ِلَتْعَج ِھ ِل َلا ُتَحرِّْك ِب

ُھ َوأَ }َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنھُ  {َقاَل َجْمُعُھ َلھ ِفي َصْدِرَك َوَتْقَرَأهُ     }َوُقْرآَنُھ ِصتْ َقاَل َفاْسَتِمْع َل ھُ   {ْن ا َبَیاَن مَّ ِإنَّ َعَلْیَن ا   }ُث مَّ ِإنَّ َعَلْیَن ُث
ُھ                   لَّى اللَّ يُّ َص َرَأُه النَِّب ُل َق َق ِجْبِری ِإَذا اْنَطَل َتَمَع َف ُل اْس َأْن َتْقَرَأُه َفَكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْعَد َذِلَك ِإَذا َأَتاُه ِجْبِری

  َوَسلََّم َكَما َقَرَأُهَعَلْیِھ 

اَل           - ٦ ِھ َق ُد اللَّ ا َعْب اَل َأْخَبَرَن ٍد َق  َحدََّثَنا َعْبَداُن َقاَل َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َقاَل َأْخَبَرَنا ُیوُنُس َعْن الزُّْھِريِّ ح و َحدََّثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمَّ
ُھ   َأْخَبَرَنا ُیوُنُس َوَمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َنحْ  لَّى اللَّ َوُه َقاَل َأْخَبَرِني ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َص

لِّ          ُھ     َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس َوَكاَن َأْجَوُد َما َیُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحیَن َیْلَقاُه ِجْبِریُل َوَكاَن َیْلَقاُه ِفي ُك َضاَن َفُیَداِرُس ْن َرَم ٍة ِم  َلْیَل
  اْلُقْرآَن َفَلَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْجَوُد ِباْلَخْیِر ِمْن الرِّیِح اْلُمْرَسَلِة



 ٧٨

يُّ      َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا َأُبو َحیَّاَن ال     - ٥٠ اَن النَِّب اَل َك َرَة َق تَّْیِميُّ َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْی
ِھ َورُ             ِھ َوِبِلَقاِئ ِھ َوَمَلاِئَكِت ْؤِمَن ِباللَّ اُن َأْن ُت اَل اْلِإیَم اُن َق ا اْلِإیَم اَل َم ِلِھ  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َباِرًزا َیْوًما ِللنَّاِس َفَأَتاُه ِجْبِریُل َفَق ُس

ُصوَم               َة َوَت اَة اْلَمْفُروَض َؤدَِّي الزََّك صََّلاَة َوُت یَم ال ِھ َوُتِق ْشِرَك ِب ا ُت َھ َوَل َد اللَّ َلاُم َأْن َتْعُب اَل اْلِإْس َلاُم َق ا اْلِإْس اَل َم ِث َق ْؤِمَن ِباْلَبْع َوُت
ا           َرَمَضاَن َقاَل َما اْلِإْحَساُن َقاَل َأْن َتْعُبَد اللََّھ َكَأنََّك تَ      ْسُئوُل َعْنَھ ا اْلَم اَل َم سَّاَعُة َق ى ال اَل َمَت َراَك َق ُھ َی َراُه َفِإنَّ َراُه َفِإْن َلْم َتُكْن َت

ي اْلُبنْ                 ُبْھُم ِف ِل اْل اُة اْلِإِب اَوَل ُرَع ا َوِإَذا َتَط ُة َربََّھ َدْت اْلَأَم َراِطَھا ِإَذا َوَل ْن َأْش ُأْخِبُرَك َع سَّاِئِل َوَس ْن ال ا     ِبَأْعَلَم ِم ٍس َل ي َخْم اِن ِف َی
اْلآَیَة ُثمَّ َأْدَبَر َفَقاَل ُردُّوُه َفَلْم َیَرْوا َشْیًئا َفَقاَل َھَذا }ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة{َیْعَلُمُھنَّ ِإلَّا اللَُّھ ُثمَّ َتَلا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ 

  اَس ِدیَنُھْم َقاَل َأُبو َعْبد اللَِّھ َجَعَل َذِلك ُكلَُّھ ِمْن اْلِإیَماِنِجْبِریُل َجاَء ُیَعلُِّم النَّ

َدَخَل                 - ٥٢١ ا َف صََّلاَة َیْوًم َر ال ِز َأخَّ ِد اْلَعِزی َن َعْب َر ْب  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َمْسَلَمَة َقاَل َقَرْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن اْبِن ِشَھاٍب َأنَّ ُعَم
اَل          َعَلْیِھ  ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْیِر َفَأْخَبَرُه َأنَّ اْلُمِغیَرَة ْبَن ُشْعَبَة َأخََّر الصََّلاَة َیْوًما َوُھَو ِباْلِعَراِق َفَدَخَل َعَلْیِھ َأُبو َمْسُعوٍد اْلَأْنَصاِريُّ َفَق

مَّ       َما َھَذا َیا ُمِغیَرُة َأَلْیَس َقْد َعِلْمَت َأنَّ ِجْبِریَل َصلَّى اللَُّھ     لََّم ُث ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص َعَلْیِھ َوَسلََّم َنَزَل َفَصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اللَّ
َصلَّ         لَّى َف مَّ َص لََّم ُث ِھ َوَس وُل  َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُثمَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ى َرُس

ا            ْم َم ْرَوَة اْعَل ُر ِلُع اَل ُعَم ْرُت َفَق َذا ُأِم اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُثمَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل ِبَھ
ْسُعوٍد            ُتَحدُِّث َأَوَأنَّ ِجْبِریَل ُھَو َأَقاَم ِلَرُسوِل اللَِّھ صَ         ي َم ُن َأِب ِشیُر ْب اَن َب َذِلَك َك ْرَوُة َك اَل ُع صََّلاِة َق َت ال لََّم َوْق لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

  ُیَحدُِّث َعْن َأِبیِھ

ى     َحدََّثَنا ُموَسى َقاَل َحدََّثَنا َھمَّاٌم َعْن َیْحَیى َعْن َأِبي َسَلَمَة َقاَل اْنَطَلْقُت ِإَلى َأِبي َسِعیٍد الْ   - ٨١٣ ا ِإَل ُرُج ِبَن ُخْدِريِّ َفُقْلُت َأَلا َتْخ
ِھ               وُل اللَّ َف َرُس اَل اْعَتَك ْدِر َق ِة اْلَق ي َلْیَل لََّم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ النَّْخِل َنَتَحدَُّث َفَخَرَج َفَقاَل ُقْلُت َحدِّْثِني َما َسِمْعَت ِمْن النَِّبيِّ َص

ْشَر              َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم عَ     اْعَتَكَف اْلَع َك َف ُب َأَماَم ِذي َتْطُل اَل ِإنَّ الَّ ُل َفَق اُه ِجْبِری ُھ َفَأَت ا َمَع َضاَن َواْعَتَكْفَن ْن َرَم ُأَوِل ِم ْشَر اْل
ْن   اْلَأْوَسَط َفاْعَتَكْفَنا َمَعُھ َفَأَتاُه ِجْبِریُل َفَقاَل ِإنَّ الَِّذي َتْطُلُب َأَماَمَك َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى       ْشِریَن ِم  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َخِطیًبا َصِبیَحَة ِع

ْشِر        ي اْلَع ا ِف َرَمَضاَن َفَقاَل َمْن َكاَن اْعَتَكَف َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفْلَیْرِجْع َفِإنِّي ُأِریُت َلْیَلَة اْلَقْدِر َوِإنِّي ُنسِّیُتَھا َوِإنََّھ
ْیًئا                         اْلَأَواِخ سََّماِء َش ي ال َرى ِف ا َن ِل َوَم َد النَّْخ ْسِجِد َجِری ْقُف اْلَم اَن َس اٍء َوَك یٍن َوَم ي ِط ُجُد ِف َأنِّي َأْس ُت َك ي َرَأْی ٍر َوِإنِّ ي ِوْت ِر ِف

لَّى       َفَجاَءْت َقْزَعٌة َفُأْمِطْرَنا َفَصلَّى ِبَنا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى َرَأْیتُ      ِھ َص وِل اللَّ ِة َرُس ى َجْبَھ اِء َعَل  َأَثَر الطِّیِن َواْلَم
  َعْقِد الثَِّیاِب َوَشدَِّھا َوَمْن َضمَّ ِإَلْیِھ َثْوَبُھ ِإَذا َخاَف َأْن َتْنَكِشَف َعْوَرُتُھ اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأْرَنَبِتِھ َتْصِدیَق ُرْؤَیاُه َباب 

َبَس       َحدََّثَنا ُمَحمَّ  - ١١٢٥ اَل اْحَت ُد ْبُن َكِثیٍر َقاَل َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْسَوِد ْبِن َقْیٍس َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َق
رَ       ْت اْم لََّم َفَقاَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ى النَِّب لََّم َعَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ُل َص ْت    ِجْبِری ْیَطاُنُھ َفَنَزَل ِھ َش َأ َعَلْی َرْیٍش َأْبَط ْن ُق َأٌة ِم

  }َوالضَُّحى َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى{

َن        َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َأْخَبَرَنا اْبُن ِشَھاٍب َعْن ُعَبْیِد اللَّ - ١٩٠٢ َة َأنَّ اْب ِن ُعْتَب ِھ ْب ِد اللَّ ِن َعْب ِھ ْب
یَن          َضاَن ِح ي َرَم وُن ِف ا َیُك َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس ِباْلَخْیِر َوَكاَن َأْجَوُد َم

لََّم                 َیْلَقاُه ِجْبِریُل َوَكاَن ِجْبِریلُ    ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص ِھ النَِّب ِرُض َعَلْی َسِلَخ َیْع ى َیْن َضاَن َحتَّ ي َرَم ٍة ِف لَّ َلْیَل  َعَلْیِھ السََّلام َیْلَقاُه ُك
  اْلُقْرآَن َفِإَذا َلِقَیُھ ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َكاَن َأْجَوَد ِباْلَخْیِر ِمْن الرِّیِح اْلُمْرَسَلِة

ُھ                - ٢٨٠١ لَّى اللَّ يُّ َص َث النَِّب اَل َبَع ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ ٍس َرِض ْن َأَن َحاَق َع ْن ِإْس  َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمُر اْلَحْوِضيُّ َحدََّثَنا َھمَّاٌم َع
ْن        َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْقَواًما ِمْن َبِني ُسَلْیٍم ِإَلى َبِني َعاِمٍر ِفي َسْبِعیَن َفَلمَّا َقِدُموا        ْم َع ى ُأَبلَِّغُھ وِني َحتَّ ِإْن َأمَُّن دَُّمُكْم َف اِلي َأَتَق َقاَل َلُھْم َخ

وا  َرُسوِل اللَّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِإلَّا ُكْنُتْم ِمنِّي َقِریًبا َفَتَقدََّم َفَأمَُّنوُه َفَبْیَنَما ُیَحدُِّثُھْم َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ وَ      َسلََّم ِإْذ َأْوَمُئ
ِعَد           َرَج َص ا َأْع ا َرُجًل وُھْم ِإلَّ َحاِبِھ َفَقَتُل ِة َأْص ى َبِقیَّ ِإَلى َرُجٍل ِمْنُھْم َفَطَعَنُھ َفَأْنَفَذُه َفَقاَل اللَُّھ َأْكَبُر ُفْزُت َوَربِّ اْلَكْعَبِة ُثمَّ َماُلوا َعَل

ْنُھْم              اْلَجَبَل َقاَل َھمَّاٌم َفُأَراُه آَخَر َمَعھُ  َي َع ْم َفَرِض وا َربَُّھ ْد َلُق ْم َق لََّم َأنَُّھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يَّ َص سََّلام النَِّب ِھ ال  َفَأْخَبَر ِجْبِریُل َعَلْی
مَّ            اَنا ُث ا َوَأْرَض ى        َوَأْرَضاُھْم َفُكنَّا َنْقَرُأ َأْن َبلُِّغوا َقْوَمَنا َأْن َقْد َلِقیَنا َربََّنا َفَرِضَي َعنَّ َباًحا َعَل یَن َص ْیِھْم َأْرَبِع َدَعا َعَل ُد َف ِسَخ َبْع  ُن

  ِرْعٍل َوَذْكَواَن َوَبِني َلْحَیاَن َوَبِني ُعَصیََّة الَِّذیَن َعَصْوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

َرَة        َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلاٍم َأْخَبَرَنا َمْخَلٌد َأْخبَ    - ٣٢٠٩ و ُھَرْی اَل َأُب اَل َق اِفٍع َق ْن َن َرَنا اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل َأْخَبَرِني ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َع
ُن ُعْقبَ          ى ْب ي ُموَس اِفٍع   َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَتاَبَعُھ َأُبو َعاِصٍم َعْن اْبِن ُجَرْیٍج َقاَل َأْخَبَرِن ْن َن َة َع



 ٧٩

ُھ                      ُھ َفُیِحبُّ ا َفَأْحِبْب بُّ ُفَلاًن َھ ُیِح َل ِإنَّ اللَّ اَدى ِجْبِری َد َن ُھ اْلَعْب بَّ اللَّ اَل ِإَذا َأَح لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َع
   اللََّھ ُیِحبُّ ُفَلاًنا َفَأِحبُّوُه َفُیِحبُُّھ َأْھُل السََّماِء ُثمَّ ُیوَضُع َلُھ اْلَقُبوُل ِفي اْلَأْرِضِجْبِریُل َفُیَناِدي ِجْبِریُل ِفي َأْھِل السََّماِء ِإنَّ

يُّ    - ٣٢١٣ ِھ     َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َعِديِّ ْبِن َثاِبٍت َعْن اْلَبَراِء َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل النَِّب ُھ َعَلْی لَّى اللَّ  َص
  َوَسلََّم ِلَحسَّاَن اْھُجُھْم َأْو َھاِجِھْم َوِجْبِریُل َمَعَك

ِعیِد  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َقاَل ح َحدََّثِني َیْحَیى ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا َوِكیٌع َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ َعْن َأِبیِھ َعْن سَ      - ٣٢١٨
ا       ا َتُزوُرَن َر ِممَّ ا َأْكَث ْبِن ُجَبْیٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلِجْبِریَل َأَلا َتُزوُرَن

  اْلآَیَة} َن َأْیِدیَنا َوَما َخْلَفَناَوَما َنَتَنزَُّل ِإلَّا ِبَأْمِر َربَِّك َلُھ َما َبْی{َقاَل َفَنَزَلْت 
  

 َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َقاَل َحدََّثِني ُسَلْیَماُن َعْن ُیوُنَس َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد َعْن  - ٣٢١٩
ى        اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َأنَّ رَ     َتِزیُدُه َحتَّ ْم َأَزْل َأْس ْرٍف َفَل ى َح ُل َعَل ي ِجْبِری ُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأْقَرَأِن

  اْنَتَھى ِإَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف

ْن الزُّ    - ٣٢٢٠ وُنُس َع ا ُی ِن            َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَن ْن اْب ِھ َع ِد اللَّ ُن َعْب ِھ ْب ُد اللَّ دََّثِني ُعَبْی اَل َح ِريِّ َق ْھ
یَن             َضاَن ِح ي َرَم وُن ِف ا َیُك َوُد َم اَن َأْج اِس َوَك َوَد النَّ َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْج

اُه               َیْلَقاُه ِجْبِریلُ  یَن َیْلَق لََّم ِح ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ ْرآَن َفَلَرُس ُھ اْلُق َضاَن َفُیَداِرُس ْن َرَم ٍة ِم لِّ َلْیَل  َوَكاَن ِجْبِریُل َیْلَقاُه ِفي ُك
َي        ِجْبِریُل َأْجَوُد ِباْلَخْیِر ِمْن الرِّیِح اْلُمْرَسَلِة َوَعْن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا َمْعمَ    ُة َرِض َرَة َوَفاِطَم و ُھَرْی َوُه َوَرَوى َأُب َناِد َنْح َذا اْلِإْس ٌر ِبَھ

  اللَُّھ َعْنُھَما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَّ ِجْبِریَل َكاَن ُیَعاِرُضُھ اْلُقْرآَن

ْد   َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا َلْیٌث َعْن اْبِن ِشَھابٍ    - ٣٢٢١  َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزیِز َأخََّر اْلَعْصَر َشْیًئا َفَقاَل َلُھ ُعْرَوُة َأَما ِإنَّ ِجْبِریَل َق
 ْبَن َأِبي َمْسُعوٍد َیُقوُل َنَزَل َفَصلَّى َأَماَم َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل ُعَمُر اْعَلْم َما َتُقوُل َیا ُعْرَوُة َقاَل َسِمْعُت َبِشیرَ      

مَّ           ُھ ُث لَّْیُت َمَع مَّ َص َسِمْعُت َأَبا َمْسُعوٍد َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َنَزَل ِجْبِریُل َفَأمَِّني َفَصلَّْیُت َمَعُھ ُث
  ْیُت َمَعُھ َیْحُسُب ِبَأَصاِبِعِھ َخْمَس َصَلَواٍتَصلَّْیُت َمَعُھ ُثمَّ َصلَّْیُت َمَعُھ ُثمَّ َصلَّ

ِھ       - ٣٢٢٧  َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن َقاَل َحدََّثِني اْبُن َوْھٍب َقاَل َحدََّثِني ُعَمُر َعْن َساِلٍم َعْن َأِبیِھ َقاَل َوَعَد النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
  ا َلا َنْدُخُل َبْیًتا ِفیِھ ُصوَرٌة َوَلا َكْلٌبَوَسلََّم ِجْبِریُل َفَقاَل ِإنَّ

اَب  { َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َحدََّثَنا َأُبو ِإْسَحاَق الشَّْیَباِنيُّ َقاَل َسَأْلُت ِزرَّ ْبَن ُحَبْیٍش َعْن َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى     - ٣٢٣٢ َفَكاَن َق
  َقاَل َحدََّثَنا اْبُن َمْسُعوٍد َأنَُّھ َرَأى ِجْبِریَل َلُھ ِستُّ ِماَئِة َجَناٍح} ْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحىَقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى َفَأ

َي ال   - ٣٢٣٣ ُھ    َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َرِض ُھ َعْن ْد َرَأى  {لَّ َلَق
  َقاَل َرَأى َرْفَرًفا َأْخَضَر َسدَّ ُأُفَق السََّماِء} ِمْن آَیاِت َربِِّھ اْلُكْبَرى

َشَة    َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ اْلَأْنَصاِريُّ َعْن اْبِن َعْوٍن أَ  - ٣٢٣٤ ْن َعاِئ ْنَبَأَنا اْلَقاِسُم َع
  َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َقاَلْت َمْن َزَعَم َأنَّ ُمَحمًَّدا َرَأى َربَُّھ َفَقْد َأْعَظَم َوَلِكْن َقْد َرَأى ِجْبِریَل ِفي ُصوَرِتِھ َوَخْلُقُھ َسادٌّ َما َبْیَن اْلُأُفِق

ْسُروٍق    َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدَّ  - ٣٢٣٥ ْن َم َثَنا َأُبو ُأَساَمَة َحدََّثَنا َزَكِریَّاُء ْبُن َأِبي َزاِئَدَة َعْن اْبِن اْلَأْشَوِع َعْن الشَّْعِبيِّ َع
ى       {َقاَل ُقْلُت ِلَعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َفَأْیَن َقْوُلُھ          ْیِن َأْو َأْدَن اَب َقْوَس اَن َق َدلَّى َفَك ا َفَت مَّ َدَن ي     َقالَ } ُث ِھ ِف اَن َیْأِتی ُل َك ْت َذاَك ِجْبِری

  الرَُّجِل َوِإنَُّھ َأَتاُه َھِذِه اْلَمرََّة ِفي ُصوَرِتِھ الَِّتي ِھَي ُصوَرُتُھ َفَسدَّ اْلُأُفَق ُصوَرِة

اِبُر     َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َأْخَبَرَنا اللَّْیُث َقاَل َحدََّثِني ُعَقْیٌل َعْن اْبِن شِ - ٣٢٣٨ ي َج اَل َأْخَبَرِن َھاٍب َقاَل َسِمْعُت َأَبا َسَلَمَة َق
ِمْعُت           ِشي َس ا َأْم ا َأَن َرًة َفَبْیَن َوْحُي َفْت ي اْل ْبُن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َأنَُّھ َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ُثمَّ َفَتَر َعنِّ

َأْرِض                 َصْوًتا مِ  سََّماِء َواْل ْیَن ال يٍّ َب ى ُكْرِس ٌد َعَل َراٍء َقاِع اَءِني ِبِح ِذي َج ُك الَّ ِإَذا اْلَمَل سََّماِء َف َل ال َصِري ِقَب ُت َب سََّماِء َفَرَفْع ْن ال



 ٨٠

َأنْ        وِني َف وِني َزمُِّل ُت َزمُِّل اَلى   َفُجِئْثُت ِمْنُھ َحتَّى َھَوْیُت ِإَلى اْلَأْرِض َفِجْئُت َأْھِلي َفُقْل ُھ َتَع ى       {َزَل اللَّ ِذْر ِإَل ْم َفَأْن دَّثُِّر ُق ا اْلُم ا َأیَُّھ َی
  َقاَل َأُبو َسَلَمَة َوالرِّْجُز اْلَأْوَثاُن} َقْوِلِھ َوالرُّْجَز َفاْھُجْر

وِل    َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلاٍم َأْخَبَرَنا اْلَفَزاِريُّ َعْن ُحَمْیٍد َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَّ      - ٣٣٢٩ َدُم َرُس ُھ َعْنُھ َقاَل َبَلَغ َعْبَد اللَِّھ ْبَن َسَلاٍم َمْق
ا َأوَّلُ               سَّاَعِة َوَم َراِط ال ا َأوَُّل َأْش اَل َم يٌّ َق ا َنِب نَّ ِإلَّ ا َیْعَلُمُھ اٍث َل  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَمِدیَنَة َفَأَتاُه َفَقاَل ِإنِّي َساِئُلَك َعْن َثَل

َطَعاٍم َیْأُكُلُھ َأْھُل اْلَجنَِّة َوِمْن َأيِّ َشْيٍء َیْنِزُع اْلَوَلُد ِإَلى َأِبیِھ َوِمْن َأيِّ َشْيٍء َیْنِزُع ِإَلى َأْخَواِلِھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ      
ا          َوَسلََّم َخبََّرِني ِبِھنَّ آِنًفا ِجْبِریُل َقاَل َفَقاَل َعْبُد اللَّ  لََّم َأمَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ِة َفَق ِھ َذاَك َعُدوُّ اْلَیُھوِد ِمْن اْلَمَلاِئَك

ُل اْلَجنَّ          ُھ َأْھ اٍم َیْأُكُل ا َأوَُّل َطَع ا     َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َفَناٌر َتْحُشُر النَّاَس ِمْن اْلَمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِرِب َوَأمَّ وٍت َوَأمَّ ِد ُح اَدُة َكِب ِة َفِزَی
الشََّبُھ ِفي اْلَوَلِد َفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِشَي اْلَمْرَأَة َفَسَبَقَھا َماُؤُه َكاَن الشََّبُھ َلُھ َوِإَذا َسَبَق َماُؤَھا َكاَن الشََّبُھ َلَھا َقاَل َأْشَھُد َأنََّك َرُسوُل       

ُد         اللَِّھ ُثمَّ َقاَل َیا َرُسوَل ال      َل َعْب وُد َوَدَخ اَءْت اْلَیُھ َدَك َفَج وِني ِعْن لَِّھ ِإنَّ اْلَیُھوَد َقْوٌم ُبُھٌت ِإْن َعِلُموا ِبِإْسَلاِمي َقْبَل َأْن َتْسَأَلُھْم َبَھُت
ُن        اللَِّھ اْلَبْیَت َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأيُّ َرُجٍل ِفیُكْم َعْبُد اللَّھِ     ا َواْب ا َوَأْخَبُرَن ُن َأْعَلِمَن ا َواْب اُلوا َأْعَلُمَن َلاٍم َق  ْبُن َس

ِھ ِإلَ     ُد اللَّ اَل  َأْخَیِرَنا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَفَرَأْیُتْم ِإْن َأْسَلَم َعْبُد اللَِّھ َقاُلوا َأَعاَذُه اللَُّھ ِمْن َذِلَك َفَخَرَج َعْب ْیِھْم َفَق
  َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّھ َفَقاُلوا َشرَُّنا َواْبُن َشرَِّنا َوَوَقُعوا ِفیِھ

سََّلام   َحدََّثِني َعبَّاُس ْبُن اْلَوِلیِد النَّْرِسيُّ َحدََّثَنا ُمْعَتِمٌر َقاَل َسِمْعُت َأِبي َحدَّ - ٣٦٣٣ َثَنا َأُبو ُعْثَماَن َقاَل ُأْنِبْئُت َأنَّ ِجْبِریَل َعَلْیِھ ال
نْ          َلَمَة َم ُأمِّ َس لََّم ِل َذا َأْو  َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِعْنَدُه ُأمُّ َسَلَمَة َفَجَعَل ُیَحدُِّث ُثمَّ َقاَم َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس  َھ

لََّم                   ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص يِّ اللَّ َة َنِب ِمْعُت ُخْطَب ى َس اُه َحتَّ ا ِإیَّ ِسْبُتُھ ِإلَّ ا َح َكَما َقاَل َقاَل َقاَلْت َھَذا ِدْحَیُة َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة اْیُم اللَِّھ َم
  ُعْثَماَن ِممَّْن َسِمْعَت َھَذا َقاَل ِمْن ُأَساَمَة ْبِن َزْیٍدُیْخِبُر ِجْبِریَل َأْو َكَما َقاَل َقاَل َفُقْلُت ِلَأِبي 

لَّى               - ٤١٢٣ يُّ َص اَل النَِّب اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َراَء َرِض ِمَع اْلَب  َحدََّثَنا اْلَحجَّاُج ْبُن ِمْنَھاٍل َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َقاَل َأْخَبَرِني َعِديٌّ َأنَُّھ َس
ْن                اللَُّھ َعَلْیِھ َوسَ   ٍت َع ِن َثاِب ِديِّ ْب ْن َع شَّْیَباِنيِّ َع ْن ال اَن َع ُن َطْھَم َراِھیُم ْب َك َوَزاَد ِإْب ُل َمَع لََّم ِلَحسَّاَن اْھُجُھْم َأْو َھاِجِھْم َوِجْبِری

  َحسَّاَن ْبِن َثاِبٍت اْھُج اْلُمْشِرِكیَن َفِإنَّ ِجْبِریَل َمَعَكاْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْوَم ُقَرْیَظَة ِل

اَل               - ٤٧٣١ اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ َقاَل َسِمْعُت َأِبي َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َع
ا       { للَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلِجْبِریَل َما َیْمَنُعَك َأْن َتُزوَرَنا َأْكَثَر ِممَّا َتُزوُرَنا َفَنَزَلْت    َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى ا    ُھ َم َك َل َأْمِر َربِّ ا ِب زَُّل ِإلَّ َوَما َنَتَن

  }َبْیَن َأْیِدیَنا َوَما َخْلَفَنا 

َة      َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا اْبُن أَ - ٤٧٤٧ َن ُأَمیَّ اَل ْب اٍس َأنَّ ِھَل ِبي َعِديٍّ َعْن ِھَشاِم ْبِن َحسَّاَن َحدََّثَنا ِعْكِرَمُة َعْن اْبِن َعبَّ
ِرَك   َقَذَف اْمَرَأَتُھ ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَشِریِك اْبِن َسْحَماَء َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ         ي َظْھ َم اْلَبیَِّنَة َأْو َحدٌّ ِف

ا        َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإَذا َرَأى َأَحُدَنا َعَلى اْمَرَأِتِھ َرُجًلا َیْنَطِلُق َیْلَتِمُس اْلَبیَِّنَة َفَجَعَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل اْلَبیَِّنَة َوِإلَّ
ِھ     َحدٌّ ِفي َظْھِرَك     َفَقاَل ِھَلاٌل َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ ِإنِّي َلَصاِدٌق َفَلُیْنِزَلنَّ اللَُّھ َما ُیَبرُِّئ َظْھِري ِمْن اْلَحدِّ َفَنَزَل ِجْبِریُل َوَأْنَزَل َعَلْی

اْنَصَرَف النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأْرَسَل ِإَلْیَھا َفَجاَء َف} َوالَِّذیَن َیْرُموَن َأْزَواَجُھْم َفَقَرَأ َحتَّى َبَلَغ ِإْن َكاَن ِمْن الصَّاِدِقیَن     { 
َشِھَدْت      ْت َف مَّ َقاَم ْت   ِھَلاٌل َفَشِھَد َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ اللََّھ َیْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَما َكاِذٌب َفَھْل ِمْنُكَما َتاِئٌب ُث ا َكاَن َفَلمَّ

ْوِمي              َضُح َق ا َأْف ْت َل مَّ َقاَل ُع ُث ا َتْرِج ا َأنََّھ ى َظَننَّ َصْت َحتَّ َأْت َوَنَك ِعْنَد اْلَخاِمَسِة َوقَُّفوَھا َوَقاُلوا ِإنََّھا ُموِجَبٌة َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َفَتَلكَّ
سَّاَقْیِن         َساِئَر اْلَیْوِم َفَمَضْت َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ عَ         َدلََّج ال َأْلَیَتْیِن َخ اِبَغ اْل ْیِن َس َل اْلَعْیَن ِھ َأْكَح اَءْت ِب َلْیِھ َوَسلََّم َأْبِصُروَھا َفِإْن َج

  اِب اللَِّھ َلَكاَن ِلي َوَلَھا َشْأٌنَفُھَو ِلَشِریِك اْبِن َسْحَماَء َفَجاَءْت ِبِھ َكَذِلَك َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْوَلا َما َمَضى ِمْن ِكَت

لَّى         - ٤٧٧٧ ِھ َص وَل اللَّ ُھ َأنَّ َرُس ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض  َحدََّثِني ِإْسَحاُق َعْن َجِریٍر َعْن َأِبي َحیَّاَن َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْی
اِس إِ  اِرًزا ِللنَّ ا َب اَن َیْوًم لََّم َك ِھ َوَس ُھ َعَلْی ِھ   اللَّ ْؤِمَن ِباللَّ اُن َأْن ُت اَل اْلِإیَم اُن َق ا اْلِإیَم ِھ َم وَل اللَّ ا َرُس اَل َی ِشي َفَق ٌل َیْم اُه َرُج ْذ َأَت

َلاُم               اَل اْلِإْس َلاُم َق ا اْلِإْس ِھ َم وَل اللَّ ا َرُس ِھ      َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َوِلَقاِئِھ َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث اْلآِخِر َقاَل َی ْشِرَك ِب ا ُت َھ َوَل َد اللَّ َأْن َتْعُب
َھ                   َد اللَّ َساُن َأْن َتْعُب اَل اْلِإْح َساُن َق ا اْلِإْح ِھ َم وَل اللَّ ا َرُس اَل َی َضاَن َق ُصوَم َرَم َة َوَت َشْیًئا َوُتِقیَم الصََّلاَة َوُتْؤِتَي الزََّكاَة اْلَمْفُروَض

َراهُ       ْن َت ْم َتُك ِإْن َل َراُه َف َك َت ْن              َكَأنَّ سَّاِئِل َوَلِك ْن ال َأْعَلَم ِم ا ِب ْسُئوُل َعْنَھ ا اْلَم اَل َم سَّاَعُة َق ى ال ِھ َمَت وَل اللَّ ا َرُس اَل َی َراَك َق ُھ َی  َفِإنَّ
َراِطَھا   َسُأَحدُِّثَك َعْن َأْشَراِطَھا ِإَذا َوَلَدْت اْلَمْرَأُة َربََّتَھا َفَذاَك ِمْن َأْشَراِطَھا َوِإَذا َكاَن اْلُحَفاُة اْلُعرَ     ْن َأْش اُة ُرُءوَس النَّاِس َفَذاَك ِم



 ٨١

اِم         { ِفي َخْمٍس َلا َیْعَلُمُھنَّ ِإلَّا اللَُّھ     ي اْلَأْرَح ا ِف ُم َم َث َوَیْعَل ِزُل اْلَغْی سَّاَعِة َوُیْن ُم ال اَل     } ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه ِعْل ُل َفَق َصَرَف الرَُّج مَّ اْن ُث
  دُّوا َفَلْم َیَرْوا َشْیًئا َفَقاَل َھَذا ِجْبِریُل َجاَء ِلُیَعلَِّم النَّاَس ِدیَنُھْمُردُّوا َعَليَّ َفَأَخُذوا ِلَیُر

ِھ          - ٤٩٢٩ ي َقْوِل اٍس ِف ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع ِن ُجَبْی ِعیِد ْب ا  {  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن ُموَسى ْبِن َأِبي َعاِئَشَة َعْن َس َل
َساَنُھ  } ْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ     ُتَحرِّ َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َنَزَل ِجْبِریُل ِباْلَوْحِي َوَكاَن ِممَّا ُیَحرُِّك ِبِھ ِل

ا  { َیَة الَِّتي ِفي َلا ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَشَفَتْیِھ َفَیْشَتدُّ َعَلْیِھ َوَكاَن ُیْعَرُف ِمْنُھ َفَأْنَزَل اللَُّھ اْلآ   َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ ِإنَّ َعَلْیَن
ُھ      } َجْمَعُھ َوُقْرآَنُھ    ْدِرَك َوُقْرآَن ُھ     { َقاَل َعَلْیَنا َأْن َنْجَمَعُھ ِفي َص اتَِّبْع ُقْرآَن اُه َف ِإَذا َقَرْأَن ِإَذا َأْنَزلْ } َف َتِمْع   َف اُه َفاْس ا   { َن مَّ ِإنَّ َعَلْیَن ُث

  َعَلْیَنا َأْن ُنَبیَِّنُھ ِبِلَساِنَك َقاَل َفَكاَن ِإَذا َأَتاُه ِجْبِریُل َأْطَرَق َفِإَذا َذَھَب َقَرَأُه َكَما َوَعَدُه اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ } َبَیاَنُھ 

يَّ       َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن َقاَل َحدَّ    - ٥٩٦٠ َد النَِّب اَل َوَع ِھ َق ْن َأِبی َثِني اْبُن َوْھٍب َقاَل َحدََّثِني ُعَمُر ُھَو اْبُن ُمَحمٍَّد َعْن َساِلٍم َع
َرَج النَّ         لََّم َفَخ ِھ َوَس لََّم      َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِجْبِریُل َفَراَث َعَلْیِھ َحتَّى اْشَتدَّ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص ِب

  َفَلِقَیُھ َفَشَكا ِإَلْیِھ َما َوَجَد َفَقاَل َلُھ ِإنَّا َلا َنْدُخُل َبْیًتا ِفیِھ ُصوَرٌة َوَلا َكْلٌب

ِشي       َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا َزْیُد ْبُن َوْھٍب حَ   - ٦٢٦٨ ُت َأْم اَل ُكْن َذِة َق و َذرٍّ ِبالرََّب دََّثَنا َواللَِّھ َأُب
ةٌ         يَّ َلْیَل ْأِتي َعَل  َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َحرَِّة اْلَمِدیَنِة ِعَشاًء اْسَتْقَبَلَنا ُأُحٌد َفَقاَل َیا َأَبا َذرٍّ َما ُأِحبُّ َأنَّ ُأُحًدا ِلي َذَھًبا َی

ُت         ا َذرٍّ ُقْل ا َأَب َأْو َثَلاٌث ِعْنِدي ِمْنُھ ِدیَناٌر ِإلَّا َأْرُصُدُه ِلَدْیٍن ِإلَّا َأْن َأُقوَل ِبِھ ِفي ِعَباِد اللَِّھ َھَكَذا َوَھَكَذا َوَھَكَذا َوَأَراَنا ِبَیِدِه ُثمَّ َقاَل َی
ى             َلبَّْیَك َوَسْعَدْیَك َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل اْلَأْكَثُرونَ     ا َذرٍّ َحتَّ ا َأَب َرْح َی ا َتْب َك َل ي َمَكاَن اَل ِل مَّ َق َذا ُث َذا َوَھَك اَل َھَك  ُھْم اْلَأَقلُّوَن ِإلَّا َمْن َق

لَّ                  ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ِرَض ِلَرُس وَن ُع ِشیُت َأْن َیُك ْوًتا َفَخ َسِمْعُت َص ي َف اَب َعنِّ َأَرْدُت َأْن  َأْرِجَع َفاْنَطَلَق َحتَّى َغ َم َف
وَن              ِشیُت َأْن َیُك ْوًتا َخ ِمْعُت َص َأْذَھَب ُثمَّ َذَكْرُت َقْوَل َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتْبَرْح َفَمُكْثُت ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َس

ا           ُعِرَض َلَك ُثمَّ َذَكْرُت َقْوَلَك َفُقْمُت َفَقاَل النَِّبيُّ صَ   ي َل ْن ُأمَِّت اَت ِم ْن َم ُھ َم َأْخَبَرِني َأنَّ اِني َف ُل َأَت لََّم َذاَك ِجْبِری لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
و     ُیْشِرُك ِباللَِّھ َشْیًئا َدَخَل اْلَجنََّة ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َوِإْن َزَنى َوِإْن َسَرَق َقاَل َوِإْن َزَنى َوِإْن َسَرَق ُقْلُت ِلَزْیدٍ         ُھ َأُب ي َأنَّ ُھ َبَلَغِن  ِإنَّ

ْن                َھاٍب َع و ِش اَل َأُب َوُه َوَق دَّْرَداِء َنْح ي ال ْن َأِب اِلٍح َع و َص دََّثِني َأُب الدَّْرَداِء َفَقاَل َأْشَھُد َلَحدََّثِنیِھ َأُبو َذرٍّ ِبالرََّبَذِة َقاَل اْلَأْعَمُش َوَح
  اْلَأْعَمِش َیْمُكُث ِعْنِدي َفْوَق َثَلاٍث

اَل          -٦٤٤٣ ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ ي َذرٍّ َرِض ْن َأِب ٍب َع ِن َوْھ  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُرَفْیٍع َعْن َزْیِد ْب
لََّم            ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ َرُه َأْن          َخَرْجُت َلْیَلًة ِمْن اللََّیاِلي َفِإَذا َرُس ُھ َیْك ُت َأنَّ اَل َفَظَنْن َساٌن َق ُھ ِإْن ْیَس َمَع َدُه َوَل ِشي َوْح َیْم

ا َذرٍّ          ا َأَب اَل َی َداَءَك َق ُھ ِف ي اللَّ  َیْمِشَي َمَعُھ َأَحٌد َقاَل َفَجَعْلُت َأْمِشي ِفي ِظلِّ اْلَقَمِر َفاْلَتَفَت َفَرآِني َفَقاَل َمْن َھَذا ُقْلُت َأُبو َذرٍّ َجَعَلِن
َماَلُھ                  ُھ َوِش ِھ َیِمیَن َنَفَح ِفی ًرا َف ُھ َخْی اُه اللَّ ْن َأْعَط ا َم ِة ِإلَّ ْوَم اْلِقَیاَم وَن َی ْم اْلُمِقلُّ َتَعاَلْھ َقاَل َفَمَشْیُت َمَعُھ َساَعًة َفَقاَل ِإنَّ اْلُمْكِثِریَن ُھ

اَل   َوَبْیَن َیَدْیِھ َوَوَراَءُه َوَعِمَل ِفیِھ َخْیًرا َقاَل َفَمَشْیتُ     اَرٌة َفَق  َمَعُھ َساَعًة َفَقاَل ِلي اْجِلْس َھا ُھَنا َقاَل َفَأْجَلَسِني ِفي َقاٍع َحْوَلُھ ِحَج
مِ               ي َس مَّ ِإنِّ َث ُث اَل اللُّْب ي َفَأَط َث َعنِّ ا َأَراُه َفَلِب ى َل ٌل   ِلي اْجِلْس َھا ُھَنا َحتَّى َأْرِجَع ِإَلْیَك َقاَل َفاْنَطَلَق ِفي اْلَحرَِّة َحتَّ َو ُمْقِب ْعُتُھ َوُھ

رَِّة             ِب اْلَح ي َجاِن ُم ِف ْن ُتَكلِّ َداَءَك َم َوُھَو َیُقوُل َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَنى َقاَل َفَلمَّا َجاَء َلْم َأْصِبْر َحتَّى ُقْلُت َیا َنِبيَّ اللَِّھ َجَعَلِني اللَُّھ ِف
ا          َما َسِمْعُت َأَحًدا َیْرِجُع ِإَلْیَك َشْیًئا َقاَل َذلِ     اَت َل ْن َم ُھ َم َك َأنَّ شِّْر ُأمََّت اَل َب رَِّة َق ِب اْلَح َك ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َعَرَض ِلي ِفي َجاِن

ِرَب  ُیْشِرُك ِباللَِّھ َشْیًئا َدَخَل اْلَجنََّة ُقْلُت َیا ِجْبِریُل َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَنى َقاَل َنَعْم َقاَل ُقْلُت َوِإْن َسَرَق َوِإْن زَ    َنى َقاَل َنَعْم َوِإْن َش
اَل              َذا َق ٍب ِبَھ ُن َوْھ ُد ْب دََّثَنا َزْی اْلَخْمَر َقاَل النَّْضُر َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َحدََّثَنا َحِبیُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت َواْلَأْعَمُش َوَعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُرَفْیٍع َح

ِد   َأُبو َعْبد اللَِّھ َحِدیُث َأِبي َصاِلٍح َعْن أَ   َأِبي َعْب ِبي الدَّْرَداِء ُمْرَسٌل َلا َیِصحُّ ِإنََّما َأَرْدَنا ِلْلَمْعِرَفِة َوالصَِّحیُح َحِدیُث َأِبي َذرٍّ ِقیَل ِل
ِدیِث  اللَِّھ َحِدیُث َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي الدَّْرَداِء َقاَل ُمْرَسٌل َأْیًضا َلا َیِصحُّ َوالصَِّحیُح َحِدیُث َأِبي َذرٍّ    َوَقاَل اْضِرُبوا َعَلى َح

  َأِبي الدَّْرَداِء َھَذا ِإَذا َماَت َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ ِعْنَد اْلَمْوِت

دٍ       - ٦٩٨٢ ُن ُمَحمَّ ِھ ْب ُد اللَّ دََّثِني َعْب َھاٍب ح و َح رَّزَّاِق     َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َحدََّثَنا اللَّْیُث َعْن ُعَقْیٍل َعْن اْبِن ِش ُد ال دََّثَنا َعْب  َح
ُھ                لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ ِھ َرُس ِدَئ ِب ا ُب ْت َأوَُّل َم ا َقاَل ا َأنََّھ ُھ َعْنَھ َي اللَّ َحدََّثَنا َمْعَمٌر َقاَل الزُّْھِريُّ َفَأْخَبَرِني ُعْرَوُة َعْن َعاِئَشَة َرِض

َقُة ِفي النَّْوِم َفَكاَن َلا َیَرى ُرْؤَیا ِإلَّا َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّْبِح َفَكاَن َیْأِتي ِحَراًء َفَیَتَحنَُّث ِفیِھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن اْلَوْحِي الرُّْؤَیا الصَّادِ 
َزوُِّدُه ِلِمْثِلھَ            َة َفُت ى َخِدیَج ُع ِإَل مَّ َیْرِج َذِلَك ُث َراٍء        َوُھَو التََّعبُُّد اللََّیاِلَي َذَواِت اْلَعَدِد َوَیَتَزوَُّد ِل اِر ِح ي َغ َو ِف قُّ َوُھ ُھ اْلَح ى َفِجَئ ا َحتَّ

مَّ             ُد ُث ي اْلَجْھ َغ ِمنِّ ى َبَل ي َحتَّ َفَجاَءُه اْلَمَلُك ِفیِھ َفَقاَل اْقَرْأ َفَقاَل َلُھ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت َما َأَنا ِبَقاِرٍئ َفَأَخَذِني َفَغطَِّن
اِرٍئ         َأْرَسَلِني فَ  ا ِبَق ا َأَن ُت َم َرْأ َفُقْل اَل اْق َلِني َفَق َقاَل اْقَرْأ َفُقْلُت َما َأَنا ِبَقاِرٍئ َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِنَیَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي اْلَجْھُد ُثمَّ َأْرَس
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َغ  } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق { ي َفَقاَل َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِلَثَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي اْلَجْھُد ُثمَّ َأْرَسَلنِ         ْم     { َحتَّى َبَل ا َل َساَن َم َم اْلِإْن َعلَّ
رَّْوُع َفقَ                  } َیْعَلْم   ُھ ال َب َعْن ى َذَھ وُه َحتَّ وِني َفَزمَُّل وِني َزمُِّل اَل َزمُِّل َة َفَق ى َخِدیَج َل َعَل ا  َفَرَجَع ِبَھا َتْرُجُف َبَواِدُرُه َحتَّى َدَخ اَل َی

رَِّحَم            ِصُل ال َك َلَت ًدا ِإنَّ ُھ َأَب َك اللَّ ا ُیْخِزی ِھ َل ِشْر َفَواللَّ َخِدیَجُة َما ِلي َوَأْخَبَرَھا اْلَخَبَر َوَقاَل َقْد َخِشیُت َعَلى َنْفِسي َفَقاَلْت َلُھ َكلَّا َأْب
ِل    َوَتْصُدُق اْلَحِدیَث َوَتْحِمُل اْلَكلَّ َوَتْقِري الضَّْیَف َوُتِعینُ  َن َنْوَف َة ْب  َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ ُثمَّ اْنَطَلَقْت ِبِھ َخِدیَجُة َحتَّى َأَتْت ِبِھ َوَرَق

ْلِكَتاَب اْلَعَرِبيَّ ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ َوُھَو اْبُن َعمِّ َخِدیَجَة َأُخو َأِبیَھا َوَكاَن اْمَرًأ َتَنصََّر ِفي اْلَجاِھِلیَِّة َوَكاَن َیْكُتُب ا     
ِن               ْن اْب َمْع ِم مِّ اْس َن َع ُة َأْي اْب ُھ َخِدیَج ْت َل َي َفَقاَل َفَیْكُتُب ِباْلَعَرِبیَِّة ِمْن اْلِإْنِجیِل َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْكُتَب َوَكاَن َشْیًخا َكِبیًرا َقْد َعِم

ى    َأِخیَك َفَقاَل َوَرَقُة اْبَن َأِخي َماَذا َتَرى َفَأْخبَ       ِزَل َعَل ِذي ُأْن َرُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َرَأى َفَقاَل َوَرَقُة َھَذا النَّاُموُس الَّ
ُة   ُموَسى َیا َلْیَتِني ِفیَھا َجَذًعا َأُكوُن َحیا ِحیَن ُیْخِرُجَك َقْوُمَك َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم أَ   اَل َوَرَق َوُمْخِرِجيَّ ُھْم َفَق

ُوفَِّي                 ُة َأْن ُت َشْب َوَرَق ْم َیْن مَّ َل َؤزًَّرا ُث ْصًرا ُم ُصْرَك َن َك َأْن َنَعْم َلْم َیْأِت َرُجٌل َقطُّ ِبِمْثِل َما ِجْئَت ِبِھ ِإلَّا ُعوِدَي َوِإْن ُیْدِرْكِني َیْوُم
َواِھِق        َوَفَتَر اْلَوْحُي َفْتَرًة َحتَّى َحِزَن النَّ  ْن ُرُءوِس َش َردَّى ِم ْي َیَت َراًرا َك ُھ ِم َدا ِمْن ِبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفیَما َبَلَغَنا ُحْزًنا َغ

ُھ       اْلِجَباِل َفُكلََّما َأْوَفى ِبِذْرَوِة َجَبٍل ِلَكْي ُیْلِقَي ِمْنُھ َنْفَسُھ َتَبدَّى َلُھ ِجْبِریُل َفَقاَل َیا ُمَحمَُّد ِإنَّ   َذِلَك َجْأُش ْسُكُن ِل ا َفَی ِھ َحق وُل اللَّ َك َرُس
  َوَتِقرُّ َنْفُسُھ َفَیْرِجُع َفِإَذا َطاَلْت َعَلْیِھ َفْتَرُة اْلَوْحِي َغَدا ِلِمْثِل َذِلَك َفِإَذا َأْوَفى ِبِذْرَوِة َجَبٍل َتَبدَّى َلُھ ِجْبِریُل َفَقاَل َلُھ ِمْثَل َذِلَك

  
================================================================  

   من أین أتى محمد بفكرة تعریف روح القدس على أنھا جبریل-
  

ة       ) روح إلوھیم(أو ) روح یھوه(إذا جاء في التاناخ كلمة      و وردت كلم ا ل ة، أم روح اإللھی و ال نعلم بالیقین أن المقصود ھ
ة   ، روح یھوه:ناخ، منھاات كلھا بالتفإنھا تحتمل عدة معاني ورد ) روح(أو  ) الروح( ن المالئك ا   ( ومالك م ثًال زكری ) ٦م
ـ          ، وروح اإلنسان ، وروح شریر أو شیطان    ، ذا ك ة بكل ھ رًا ال عالق رد كثی ي ی ر أدب ى تعبی روح (و) روح سبات ( ومعن

ة ب(و) الحكم اخ لن )..روح التأدی دس التان اب المق ي الكت روح و روح ف ي ال ن كلمت ث ع ل بح ي عم خ یكف ك إل ل تل د ك ج
  . المعاني

  
وك األول      ي المل واردة ف روح ال اني   ٢٢ال ام الث ار األی سره ١٨ وأخب الر  ،ف ون ك ن      الربی ھ مالك م سحاقي بأن بي شلمو یت

  .مالئكة الھالك، وفسره المسیحیون في بعض ما طالعت من تفاسیرھم على أنھ روح شریر
  

ود  ٦٢ص ) اإلسالمالیھودیة و(یشیر الربي األلماني أبراھام جیجر في كتابھ    ي التلم -٩: ب٤٤سنھدرین  /  إلى ما ورد ف
١١   

  
ِلیمَ    : َوُقْل(٣: ١٤على قول الرب في حزقیال  ) الروح الشفیع (حیث یرد    رَّبُّ ُألوُرَش سَّیُِّد ال اَل ال ُدِك   : ھَكَذا َق ِك َوَمْوِل َمْخَرُج

ذا     : "ولھبق) .َأُبوِك َأُموِريٌّ َوُأمُِّك ِحثِّیَّةٌ   . ِمْن َأْرِض َكْنَعانَ   ول ھ ن تق یا حاكم العالم، لو جاء إبراھیُم وسارة ووقفا أمامك، أل
  "لھما وتضعھما في العار؟ 

  
امش  ي ھ رأ ف ة دار ١١نق ن ترجم ا م ابليSoncino ھن ود الب ة :  للتلم ًا بالعبری ادل(حرفی روح المج ر ) ال م آخ و اس وھ

  .رائیل، الذي یتشفع دومًا لصالح أمة إسرائیلبللمالك ج
  

  
ف        نرى   ن تعری بوضوح من خالل ھذا النص وأمثالھ كیف جاءت محمد فكرة الخروج من الحرج المتكرر في السؤال ع

دة    ون جدی اد تك د تك رة محم الط، إن فك ف المغ ذا التعری ذاھب   روح اهللا، بھ ن الم رون م سبعة ق ل ل اریخ الطوی م الت رغ
مذھب طائفة التروبیك، إحدى طوائف المذھب الذي والھرطقات المسیحیة قبلھ، فلم یقل شیئًا كھذا في حدود علمي سوى     

ول   ) محاربي الروح القدس  (سماه المسیحیون أعداؤه بـ      ھ  الذي أسسھ بطریرك القسطنطینیة المخلوع مكودنیوس، ویق عن
  :كاتب مقال
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دة   كانوا أوًال محاربي ع .ظھرت في مصر ویبدو أن حركتھم مصریة محلیة. فئة أخرى حاربت الھوت الروح القدس قی
ي سنة         م انفصلوا عنھم ف ن ث ة بالھوت االب ة المتعلق دس     ٣٥٨نیقی روح الق وا ینكرون الھوت ال نھم بق وا  . ولك م یكون ل

ًا عام    ). عقیدتھم(أثناثیوس الكبیر على القضاء علیھم  كثیرین وال ناجحین وقد عمل القدیس ًا محلی  ٣٦٢حیث عقد مجمع
د سماھم        علیھم محرمًا الذین یقولون بأن الروح  وحكم سیح وق ن جوھر الم وق ومفصول ع دس مخل ك " الق ي  " التروبی ف

وال  . األلفاظ وتفسیر اآلیات بغیر موضعھا  رسائلھ إلى سیرابیون أسقف قویس نسبة إلى كلمة یونانیة تعني اللعب على ول
  .اسمھم رسائل القدیس المذكورة لما وصلنا حتى

  
ھ    االبن ولیس من جوھر وطبیعة اآلبیقول التروبیك أن الروح القدس لیس إلھًا كاآلب و االبن، لكن واالبن ولیس شبیھًا ب

ة      وھو. من الكائنات الني ُأوجدت من العدم، إنھ خلیقة ن بقی اًال م ر جم مالك بین المالئكة، وإن كان أرفع بدون شك وأكث
د       المالئكة، لكنھ ال ل أح ي الدرجة، وھو مث ة "یختلف عنھم إال ف ذكورة  " األرواح الخادم اب  الم ي الكت دس  ف ثًال   (.المق م

  )٦زكریا 
  

================================================================  
  :ما تقولھ الھاجادیات عن صلصلة الجرس المصاحبة لروح القدس، یعید محمد تكراره، قد روى البخاري

  

ٌك َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َقاَل َأْخَبَرَنا َماِل-  ٢
 اْلَوْحُي َفَقاَل اْلَحاِرَث ْبَن ِھَشاٍم َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َسَأَل َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َكْیَف َیْأِتیَك

َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْحَیاًنا َیْأِتیِني ِمْثَل َصْلَصَلِة اْلَجَرِس َوُھَو َأَشدُُّه َعَليَّ َفُیْفَصُم َعنِّي َوَقْد َوَعْیُت َعْنُھ َما َقاَل 
   َفَأِعي َما َیُقوُلَوَأْحَیاًنا َیَتَمثَُّل ِلي اْلَمَلُك َرُجًلا َفُیَكلُِّمِني

 َحدََّثَنا َفْرَوُة َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِھٍر َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ اْلَحاِرَث ْبَن ِھَشاٍم - ٣٢١٥
 اْلَوْحُي َقاَل ُكلُّ َذاَك َیْأِتیِني اْلَمَلُك َأْحَیاًنا ِفي ِمْثِل َصْلَصَلِة اْلَجَرِس َفَیْفِصُم َعنِّي َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكْیَف َیْأِتیكَ     

  َوَقْد َوَعْیُت َما َقاَل َوُھَو َأَشدُُّه َعَليَّ َوَیَتَمثَُّل ِلي اْلَمَلُك َأْحَیاًنا َرُجًلا َفُیَكلُِّمِني َفَأِعي َما َیُقوُل

================================================================  

وق    ٣٧سفر حزقیال   : ةمالحظ ة ومخل ذات اإللھی اریخ   . ، وھو سفر متأخر یجعل الروح كأنھا شيء مفصول عن ال ن ت لك
  .كتابة األسفار النبویة متأخر عن زمن كتابة أسفار التوراة الخمس ویشوع والقضاة واألسفار التاریخیة

================================================================  

ن                وع م ال بعضھم ھو ن ل، فق إن كتب تفاسیر القرآن لم تخل من الحیرة في تعریف روح القدس، رغم تعریفھ بأنھ جبری
دید    المالئكة أو مالك، وقال بعضھم ھو شيء آخر غیر المالئكة، وف     سرین غموض ش د الكال   ي كالم المف ًا عن ن  دوم م ع

  :ھذه المسألة، نقتبس مثال من تفسیر ابن كثیر فقرات متفرقة من كتابھ

ن كعب    ، كما نص علیھ ابن مسعود في تفسیر ھذه اَالیة، والدلیل على أن روح القدس ھو جبریل   * د ب وتابعھ على ذلك ابن عباس ومحم
ا                 ھ تع ادة مع قول وفي وقت ة الع ن أنس وعطی ع ب سدي والربی د وال ن خال ون من         {: لىوإسماعیل ب ك لتك ى قلب ین عل روح األم ھ ال زل ب ن

لم   : عن عروة عن عائشة، عن أبي ھریرة، عن أبیھ، ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناد       } المنذرین ھ وس لى اهللا علی ، أن رسول اهللا ص
لم   فقال رسول اهللا، فكان ینافح عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وضع لحسان بن ثابت منبرًا في المسجد  ھ وس م  « صلى اهللا علی اللھ

ي   ، وقد رواه أبو داود في سننھ عن ابن سیرین والترمذي، فھذا من البخاري تعلیقًا» أید حسان بروح القدس كما نافح عن نبیك        عن عل
عن ، روةكالھما عن ع، عن أبیھ وھشام بن عروة، عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثالثتھم، بن حجر وإسماعیل بن موسى الفزاري

ن  ، وفي الصحیحین من حدیث سفیان بن عیینھ، وھو حدیث أبي الزناد  ، حسن صحیح : قال الترمذي ، عائشة بھ  عن الزھري عن سعید ب
و   : فلحظ إلیھ فقال، أن عمر بن الخطاب مر بحسان وھو ینشد الشعر في المسجد  : عن أبي ھریرة  ، المسیب قد كنت أنشد فیھ وفیھ من ھ

» أجب عني اللھم أیده بروح القدس«: أسمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول، لى أبي ھریرة فقال أنشدك اهللاثم التفت إ، خیر منك



 ٨٤

ك    «قال لحسان ، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: وفي بعض الروایات، اللھم نعم: فقال ل مع ي شعر   » اھجھم ـ أو ھاجھم ـ وجبری وف
  :حسان قولھ

 
 وروح القدس لیس بھ خفاء وجبریل رسول اهللا فینا 

، القدس ھو الرب تبارك وتعالى: وقال أبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس، الروح ھو حفظة على المالئكة: وقال ابن أبي نجیح  ......
حكى و، وھو قول كعب، جبریل: وروحھ، ھو اهللا تعالى: القدس: وحكى القرطبي عن مجاھد والحسن البصري أنھما قاال، وھو قول كعب

ھ ، ھو اهللا تعالى: القدس: القرطبي عن مجاھد والحسن البصري أنھما قاال        ل : وروح ول األول    . جبری ون الق ذا یك ى ھ سدي  ، فعل ال ال : وق
  الطھر: القدس: وقال العوفي عن ابن عباس. القدس البركة

  

ق   : وأما الروح فقال أبو صالح، تصعدقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج  } تعرج المالئكة والروح إلیھ   {: وقولھ تعالى . * ھم خل
  ،قلت ویحتمل أن یكون المراد بھ جبریل ویكون من باب عطف الخاص على العام، من خلق اهللا یشبھون الناس ولیسوا ناسًا

  
  
َشاء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّھ َمآبًا  َذِلَك اْلَیْوُم اْلَحقُّ َفَمن} ٣٨{اَل َصَوابًا ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُھ الرْحَمُن َوَق  َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َواْلَمَلاِئَكُة َصّفًا لَّا َیَتَكلَُّموَن*
  }٤٠{َینُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َیَداُه َوَیُقوُل اْلَكاِفُر َیا َلْیَتِني ُكنُت ُتَرابًا  ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِریبًا َیْوَم} ٣٩{
  

 كل شيء وقولھ رحمتھاللھ وأنھ رب السماوات واألرض وما فیھما وما بینھما وأنھ الرحمن الذي شملت  وجعظمتھ تعالى عن یخبر
وكقولھ ) من ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ (  إال بإذنھ كقولھ تعالى مخاطبتھأي ال یقدر أحد على ابتداء ) ال یملكون منھ خطابا ( تعالى 
اختلف المفسرون في المراد بالروح  ) یتكلمونیوم یقوم الروح والمالئكة صفا ال ( وقولھ تعالى  )  یأت ال تكلم نفس إال بإذنھیوم( تعالى 

 ھذا قتادة عن بن عباس أنھم أرواح بني آدم الثاني ھم بنو آدم قالھ الحسن وقتادة وقال العوفيھا ھنا ما ھو على أقوال أحدھا ما رواه 
 بمالئكة والبشر وھم یأكلون ویشربون قالھ بن عباس ولیسوا خلق اهللا على صور بني آدم مما كان بن عباس یكتمھ الثالث أنھم خلق من

نزل بھ  ( وجل ھو جبریل قالھ الشعبي وسعید بن جبیر والضحاك ویستشھد لھذا القول بقولھ عز الرابعومجاھد وأبو صالح واألعمش 
 أشرف المالئكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي ھو الروح وقال مقاتل بن حیان) الروح األمین على قلبك لتكون من المنذرین 

 قال المخلوقاتاآلیة والسادس أنھ ملك من المالئكة بقدر جمیع ) وكذلك أوحینا روحا من امرنا  ( كقولھالخامس أنھ القرآن قالھ بن زید 
م المالئكة خلقا وقال بن جریر حدثني محمد بن  أعظمنقال ھو ملك عظیم ) یوم یقوم الروح ( علي بن أبي طلحة عن بن عباس قولھ 

 من أعظم عن أبي حمزة عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود قال الروح في السماء الرابعة ھو الجراحخلف العسقالني حدثنا رواد بن 
كا من المالئكة یجيء یوم  تعالى من كل تسبیحة ملاهللالسماوات ومن الجبال ومن المالئكة یسبح كل یوم اثني عشر ألف تسبیحة یخلق 

 روق بن ھبیرة بن وقد قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد اهللا بن عرس المصري حدثنا وھب اهللا جداالقیامة صفا وحده وھذا قول غریب 
ا لو قیل  هللا ملكإن یقول  صلى اهللا علیھ وسلم رسول اهللاسمعتحدثنا بشر بن بكر حدثنا األوزاعي حدثني عطاء عن عبد اهللا بن عباس 

 حیث كنت وھذا حدیث غریب جدا وفي رفعھ نظر وقد یكون سبحانكلھ التقم السماوات السبع واألرضین بلقمة واحدة لفعل تسبیحھ 
  تلقاه من اإلسرائیلیات واهللا أعلممماموقوفا على بن عباس ویكون 

م  من بن جریر فلم یقطع بواحد  وتوقف دي واهللا أعل الى      ھذه األقوال كلھا واألشبھ عن ھ تع و آدم وقول م بن رحمن   أذنإال من  (  أنھ ھ ال )  ل
  )یوم یأت ال تكلم نفس إال بإذنھ ( كقولھ 

  
ال       : مالحظة ذھب شھ         الصدق أ لربما المذھب الوحید الذي ق م م ًا عنھم واضطرارًا ھ ھ رغم وه،  و أقرب شيء إلی ود یھ

  .نھ قوة اهللا العاملةفقالوا في تعریفھ أ
  

   
   
   
   



 : مالحظات إضافیة
 

 :جاء في دائرة المعارف الكتابیة في موضوع هللا، ما لعلھ یؤید ما قلناه
ي الحرب أو :  رو ح هللا – ھ ف ام بمھمت ي للقی ك محارب أو نب ي تحری ھ ف وروح هللا في الزمن المبكر شكل من أشكال فعالیت

 . یاء أصبح واسطة توصیل أفكار هللا للناس ، وفي عصر األنب ) ١٠ : ١٠ صم ١ ، ٢٥ : ١٣ ، ٣٤ : ٦قض ( الكالم 
 

 :في الموسوعة الیھودیة، مؤیدة ما جاء ئكة، تقول الدائرة في موضوع هللاوبالنسبة لما ورد في موضوع المال
 

ي شكل بش:  مالك هللا – ھ ف ن نفس الن هللا ع را إلع رر كثی ورة تتك رب ص الك ال وم أو م و مفھ ة وھ راض خاص ري وألغ
ذا ا، وغیر ثاببدائي ة لھ ة الدقیق ي أي موضع العالق ا أو مشابھتھ لإلنسانت ف وم ب دو أنلمفھ رة یب ي نصوص كثی  هللا ، فف

 ، ٤ و ٢ : ٣ وخر ١٦ و ١٥ : ٢٢ ، ١٢ – ٧ : ١٦كما في تك ( ، فیستخدم التعبیران كمترادفین ومالك هللا ھما نفس الكائن
ة وفي نصوص أخرى تلوح الفكرة مختلفة بد ) ٥ و ٤ : ٢قض  ك ( رجات متباین  : ٣٣ ، ٢١ : ٢٣ ، خر ٤٠ : ٢٤ ، ١٨ت

ز  ) ٩ و ٨ : ١٣ ، قض ٣ و ٢ ك الوقت ویجب التمیی ي ذل دثا أو عامال ف ة متح ، ولكنھ في كل مكان یمثل هللا بصورة كامل
ي ت یطة الت ة والوس ات التابع ین الكائن ك وب ین ذل أخرةب ة المت ة المالئك ا دراس ـ ناولتھ ھ ب یاال" ، وارتباط ة " و " مس " ( الكلم

ا ) لوجوس ان یشیر إلیھ إنما ھو صحیح بمعنى أن ھاتین العبارتین المتأخرتین أكثر دقة في التعبیر عن فكرة اإلعالن التي ك
 . في الفكر البدائي " المالك " 

 
 :، وننقلھ ھنا لفھم المفھوم وتطوره في الدیانتین السابقتین على اإلسالمروح القدسالدائرة في موضوع وتقول ال

 
  : روح هللا في العھد القدیم –أوال 

ة ) أ (  رب " أو " روح هللا " یتكرر ذكر : عملھ بصورة عام ذكر " روح ال ن ال ی دیم ، ولك د الق ع أجزاء العھ ي جمی را ف كثی
روحالعھد القدیم بوضوح أن  ز ال وم متمی دس أقن داث  الق ى أساس أح وم بجالء إال عل ذا المفھ م یظھر ھ ن ، فل ن اآلب واالب ع

ف  دیم ، یوص د الق ي العھ ین ، وف وم الخمس د وی ھ " روح هللا " التجس دوس " بأن ز " ( ق ر م ھ روح هللا  ) ١١ : ٥١انظ ، ألن
  .القدوس ، وھو القوة الحیویة الفعالة في الخلیقة وفي االنسان تاج الخلیقة 

دء " روح هللا " طبیعة ، كان ففي عالم ال ي الب رف " ف ى عشھ –" ی رف الطائر عل ا ی ى اآلرض – كم ى وجھ الغمر ، عل  عل
الروح  نظم ، ف اة –الخربة الخالیة ، ومن ھذا الخراب ظھر ھذا العالم الم وة والحی در للق ذا – كمص دم ، أو ھ ذا الع ن ھ د م  أوج

ا  ذي یحفظھ و ال قة ، وھ ة المنس ذه الخلیق واء ، ھ ددھا الخ وب ( ویج ز ٤ : ٣٣أی و  ) ٣٠ : ١٠٤ ، ٦ : ٣٣ ، م روح" ، فھ  ال
  .) كما جاء في قانون االیمان النیقوي " ( المحیي 

، فروح  ) ٧ : ٢تك " ( نفخ في أنفھ نسمة حیاة ، فصار آدم نفسا حیة " أما من جھة االنسان ، فا جبلھ ترابا من األرض ، و 
،  ) ٨ : ٣٢أیوب (  التي یملكھا االنسان ، فروح هللا أو نسمة القدیر ، ھو مصدر عقل االنسان هللا ھو مصدر كل القوى الفریدة

ھ  ك ( أو مصدر بصیرتھ ومواھب ة بصلئیل  ) ٣ : ٢٨ ، خر ٣٨ : ٤١ت ي حال ا ف ة كم ھ الفنی ھ  ) ٣٦خر ( ، ومھارات ، وحنكت
 ٣ مل ١( ، والحكمة كما في سلیمان  ) ٥ : ١٣قض  ( ، والبطولة كما بدت في القضاة ) ٩ : ٣٤تث ( الحربیة كما في یشوع 

اء  ) ٢٨:  د ( ، وبصیرتھ الدینیة واألدبیة كما تبدو في االیحاء للشعراء واالنبی م ٢ ، ٢٩ و ٢٥ و ١٧ : ١١ع  ١ ، ٢ : ٢٣ ص
ھ  ) ٩ و ٨ : ٤ ، دانیال ٥ : ١١ ، حز ٢٤ : ٢٢مل  ح ( وفي طھارتھ كما تبدو في قوة البار وتوبت  ، ١١ : ٥١ ، مز ٢٠ : ٩ن
  . ) ١٠ : ١٢ ، زك ٢٦ : ٣٦ ، حز ١٠ : ٦٣إش 

بعض اإلشخاص األشرار "  الردئ الروح" وفي ضوء ھذه األقوال ، ال یمكن اطالقا أن نفترض أن  ا ل ( ًالذي أرسلھ هللا عقاب
ض  م ١ ، ٢٣ : ٩ق و  ) ١٠ : ١٨ ، ١٤ : ١٦ ص روح" ھ دس ال اه "  الق ة ، حاش الة دینون از رس ى ! النج ن حت روح" ولك  ال

وثر " الردئ  ول ل ذكرنا بق ا ی إن : " الذي یدفع الناس للكذب أو الحسد ، ھو تحت سیطرة هللا ألنھ خلیقتھ ، وینفذ أغراضھ ، مم
  .، أي خلیقة هللا وتحت سلطانھ " الشیطان نفسھ ھو شیطان هللا 

دون نرى أنھ منذ :  عملھ في الخالص –ب  زمن مبكر ، منذ عصر القضاة ، كان روح الرب ھو العامل في خالص شعبھ ، فب
وا  ذة ، فخلص ة الف ال البطول ن أعم ة م ال رائع ام بأعم ى القی انھم عل ورین ، وأع رادا مغم رب اف رك روح ال ابق ، ح داد س إع

  . ) ٦ : ١١ صم ١ ، ٦ : ١٤ ، ٢٩ : ١١ ، ١٠ : ٣قض ( إسرائیل من أعدائھم 
ان القضاة والملوك لخالص شعبھ فحسبروح الرب یحل علىولم یكن  ل ك اء، ب رائین واألنبی ي ال و العامل ف ا ھ ذین ك نوا ، ال

 ٢ : ٢ ، حز ٢ : ٢٣صم ٢( هللا سواء لالدانة أو للخالص ، وعن طریقھم وصلت السرائیل رسائلینقلون إرادة هللا إلى الشعب



رب : " ، ونبوة إرمیا التي تتكرر كثیرا في نبوة إشعیاءلك العبارة ، مع مالحظة ت٨ : ٣، میخا ١٤، ١٢ : ٣،  ول ال " ) ھكذا یق
.  

ً أمناء دائما أو قادرین على حفظ السالم والعدالة في إسرائیل ، وقد وجد ٠ رغم أنھم كانوا ممسوحین من هللا –ولم یكن الملوك 
ا ( األنبیاء الشعب صلب الرقاب غیر مستعدین للسمع  التھم  ) ٢٣ – ١٩:  ١٧إرمی ؤمن برس د ی ھ ال أح ن أن إش ( ، وشكوا م

ك ، وممسوح  ) ١ : ٥٣ اھن والمل ي والك ي شخصھ النب ع ف د شخص یجم ي الخالص ، أن یوج د هللا ف ، فكان البد التمام قص
ذي ستكون ،  ) ١ : ١١إش ( بالروح القدس بصورة فریدة ، وھو المسیا ، أو المسیح الفرید ، الغصن النابت من أصل یسى  ال

ك  ) ١ : ٦١ ، ١ : ٤٢ ، ٢ : ١١إش (  في كمال ملئھا س القدالروحلھ كل مواھب  الي ، والمل ي المث ان المسیح النب ، وھكذا ك
  .المثالي ، ألنھ مسح بالروح القدس بال حدود 

 ) ١٥ : ٣٢إش ( ي الرض  القدس على كل بشر مثل المطر الذي یحالروحویتنبأ العھد القدیم بأنھ عند مجئ المسیا ، سینسكب 
 القدس قلوب الناس ، فیجعلھم یسمعون صوت هللا الروحوسیغیر انسكاب  ) . ٣٧حز ( ونسمة الحیاة التي تحي العظام الیابسة 

ور  ى الف ھ عل ز ٢١ : ٥٩إش ( ویطیعون كلمت ا لعصر  ) ١٠ : ١٤٣ ، م ذه الرؤی ت ھ روح، وظل ي ال رد رجاء ف دس مج  الق
، ولكي یتحقق ھذا الرجاء  ) ١٠ : ٦٣إش ( مرد الشعب وأحزنوا روح هللا القدوس حتى تحول لھم عدوا تاریخ اسرائیل ، فقد ت

ھ  و بذات ال : " ، كان یلزم أن یفعل هللا المستحیل ، أن یأتي ھ زل الجب ن حضرتك تتزل زل ، م ك تشق السموات وتن إش " ( لیت
١ : ٦٤ ( .  

 

  : القدس في العھد الجدید الروح: ثانیا 
  : مقدمة –أ 

ا " ھي  " الروح" الكلمة الیونانیة المستخدمة للداللھ على  و " المشتقة من الفعل  )  Pneuma" ( نیوم ى " نی نفس " بمعن نفخ " أو " یت ، فھي " ی
ارات " روح " تطابق كلمة  د عب د الجدی ي العھ رب " ، و " روح هللا : " في العبریة ، ونجد ف وع " و " روح االب " ، و " روح ال " و " روح یس

رد  " الروح" أو "  القدس الروح" و " روح المسیح  ا ال ت ام ، فبینم ارق الھ ذا الف ع ھ دیم ، ولكن م فقط ، وبعض ھذه العبارات وردت في العھد الق
عیاء ، في العھد القدیم  إال في المزمور الحادي والخمسین ، وفي االصحاح الثالث وا" روح قدسھ " أو " روحك القدوس " عبارة  لستین من نبوة إش

ل  دة ، مث ارات جدی د عب د الجدی ي العھ یكم : " نجدھا ترد أكثر من ثمانین مرة في العھد الجدید ، كما ترد ف ت " ( روح أب روح " ، و  ) ٢٠ : ١٠م
اآلخر أو " المعزي "  كما أنھ ، ) ١١ : ١ بط ١ ، ١٩ : ١ ، في ٩ : ٨رو " ( روح المسیح " أو " روح یسوع المسیح " ، و  ) ٦ : ٤غل " ( ابنھ 

  . ) ٢٦ – ١٦ : ١٤یو " ( الباراقلیط 
 

  : یسوع والروح –ب 
ئ من "  أنھ – السابق للمسیا – القدس ، فنقرأ عن یوحنا المعمدان الروحبدأ عصر االنجیل بتحرك خاص من  ھ یمتل روحمن بطن أم دس ال  ٠"  الق

و ( الشیخ ظھور المسیا في شخص الطفل یسوع  أدرك سمعان الروح، وبوحي من  ) ٨٠ و ١٥ : ١لو  ن لیوسف  ) ٥٢ : ٢ل ا أن المالك أعل ، كم
) ١٨: ١( القدس متالروحوجدت حبلى من : "  ، وبذلك تأیدت العبارة السابقة ٩ ٢٠ : ١مت " (  القدس الروحھو من " ُأن الذي حبل بھ في مریم 

ن هللا  القدس  یحل عالروح" وھكذا قال المالك للعذراء مریم  دعى اب ك ی ود من دوس المول ذلك أیضا الق ك فل و " ( ًلیك وقوة العلي تظل ،  ) ٣٥ : ١ل
  .فابن هللا وحده ھو الذي حبل بھ بال دنس 

د  دس فول الروح الق ھ " ًقدوسا " وعندما كان یسوع في الثالثین من عمره ، جاء لیعتمد من یوحنا المعمدان ، وكما حبل بیسوع ب زل علی ذا ن  –، ھك
ان  ) . ٢٢ : ٣ ، لو ١٦ : ٣مت ( إعالنا بأنھ المسیا القدوس " بھیئة جسمیة مثل حمامة "  القدس الروح –ند المعمودیة ع ول بطرس ك ولعل الرس

ذي من الناصرة " یشیر إلى ھذه الحادثة في حدیثھ األول لألمم عن  وع ال وة " یس دس والق الروح الق  ، ویشیر ) ٣٨ : ١٠أع " ( كیف مسحھ هللا ب
  . ) ٤٣ : ٣یو  " ( الروحألن الذي أرسلھ هللا یتكلم بكالم هللا ، ألنھ لیس بكیل یعطي هللا : " یوحنا إلى ذلك بالقول 

ت (  إلى البریة حیث واجھ المجرب الروح القدس واضحة في حیاة یسوع وخدمتھ ، فبعد صعوده من الماء مبإشرة ، أخرجھ الروحوكانت قوة   ٣م
و ١٣ و ١٢:  ١ ، مرقس ٣ – ١:  وة  ) ٣ – ١ : ٤ ، ل ھ بق روح، وغلب اره ال دس ، باعتب ر "  الق رب " آدم األخی ب ال د نس اي االنسان الكامل ، وق

ى  ة ، إل ى اخراج األرواح النجس ھ عل روحقدرت دس ال ت (  الق حھ  ) ٢٨ : ١٢م د مس ھ  فق ر بالنسبة لتعلیم ان األم ذا ك روح، وھك دس ال ر  الق لیبش
  . ) ١٨ : ٤لو ( المساكین ولینادي للمأسورین باالطالق 

الوا  ى ق ل " وطوال خدمتھ ھنا على األرض ، كان الناس ینبھرون من تلك القوة العجیبة التي لھ ، حت ھ مخت ا  ) ٢١ : ٣مرقس " ( إن وا " ، كم بھت
ھ سلطان  م كمن ل ان یعلمھ ھ ك ھ ، ألن ا ) ٢١ : ١مرقس " ( من تعلیم ا ك ھ الجسدیة ، كم ا متجاھال لحاجات دو أحیان ًن یب و ( ً ال  ) ٣١ : ٤ی ى ق حت

 ) ٢١ : ١٠لو " ( تھلل یسوع بالروح " ، وعندما رجع السبعون من جولة كرازیة ناجحة  ) ٤٨ : ٨یو " ( إنھ سامري وبھ شیطان " البعض عنھ 
.  

واب الروحان في حاجة إلى قوة إذا كان یسوع ھو هللا االبن ، فلماذا ك: وقد یسأل البعض ھذا السؤال  ب من الج ع جان ھ ؟ ویرج ام خدمت  القدس إلتم
ى  دا عل و كانسان كامل عإش معتم وتھ ، فھ ة ناس ھ االلھی ب قدرت م تحج ًإلى ناسوتھ الكامل الذي أخذه في تجسده ، فلم یقلل من ناسوتھ كونھ هللا ، فل

ذي مسحھ روح هللا روح هللا ، فیسوع إذ صار انسانا ، كان یعتمد على روح هللا یا ، أي ال  الحال فیھ ، ولھذا فھو في تدبیر الخالص ، أخذ دور المس
  ." الحق الحق أقول لكم " ، بل " ھكذا یقول الرب : " ً، وفي نفس الوقت كان مدركا لسلطانھ االلھي المطلق ، فھو لم یكن كسائر األنبیاء ، فلم یقل 

  : القدس على التالمیذ الروح حلول –ج 



ھ الروح القدس على یسوع بكل ملئھ ، وبین أن المسیح سیعمد اآلخرین بھذا الروحربط یوحنا المعمدان بین حلول  : مقدمة ) ١(  م : "  ، بقول ا ل وأن
دس الروحأكن أعرفھ لكن الذي أرسلني ألعمد بالماء ، ذاك قال لي الذي ترى  ً نازال مستقرا علیھ ، فھذا ھو الذي یعمد بالروح الق و ( " ً  ) ٣٣ : ١ی

، وثمة حادثتان أعقبتا قیامة المسیح من األموات ، تدالن على امتداد ھذا المسح بالروح إلى كل التالمیذ ، حدثت أوالھما عقب القیامة مبإشرة عندما 
،  ) ٢أع ( علیھم في یوم الخمسین  القدس الروحوحدثت الثانیة بحلول  ) . ٢٢ : ٢٠یو " (  القدس الروحاقبلوا : " نفخ یسوع في التالمیذ وقال لھم 

ائال  یھم ق خ ف رب نف أن ال روحستقبلون : " ًوللتوفیق بین ھاتین الحادثتین ، یبدو أن الحادثة الولى كانت تشیر إلى الثانیة ، وك ي المستقبل ال دس ف  الق
  .، وبذلك كان یعدھم لیوم الخمسین " القریب 

ة . ن أمر بالغ األھمیة ، ال یقل في أھمیتھ في تاریخ الفداء عما حدث في التجسد حدث في یوم الخمسی إن ما : یوم الخمسین ) ٢(  ( فكما صار الكلم
و (  القدس على التالمیذ لیمكث معھم إلى االبد ویسكن فیھم الروح، ھكذا حل  ) ١٤ : ١یو " ( ًجسدا وحل بیننا ) " أقنوم االبن   ) ١٧ و ١٦ : ١٤ی

ع من . ھا من نار واستقرت على كل واحد منھم ظھرت ألسنة منقسمة كأن" فقد .  تأل الجمی روحوام دس ال ك  ) ٤ و ٣ : ٢أع " (  الق ي ذل ان ف ، وك
و ١" ( لكل واحد بمفرده كما یشاء " یقسم " فالروح الواحد " الدلیل على أنھ لن یحرم مؤمن من نصیبھ في ھذا االمتیاز ،  ھ  ) ١١ : ١٢ ك ، فیعطی

  .وفردیة في وقت واحد ، فھي لكل الكنیسة ، كما أنھا لكل فرد فیھا  القدس عطیة جماعیة الروح

 القدس ، شرعوا في الكرازة باإلنجیل ، وكان ھناك یھود من كل أمة تحت السماء ساكنین في أورشلیم ، من الفرقتین الروحوإذ نال الرسل القوة من 
ھ ، بعظائم هللا فبھت الجمیع ألن كل واح" من الشرق إلى الرومانیین من الغرب ،  ون بلغت معوا  ) . ١٢ – ٦ : ٢أع " ( د كان یسمعھم یتكلم وإذ س

ة آالف نفس "  القدس ، الروحعظة بطرس الممسوحة بقوة  ذا  ) ٤١ : ٢أع " ( قبلوا كالمھ بفرح واعتمدوا ، وانضم في ذلك الیوم نحو ثالث ، وھك
 و ٢٨ : ٢یؤ  ( الروح، وتحقق ما تنبأ بھ یوئیل النبي عن انسكاب "  القدس الروحعصر "  –ً ما یطلق كثیرا علیھ –ُولدت الكنیسة المسیحیة ، وبدأ 

  . ) ١٢ : ١٢ ، لو ١١ : ١٣مرقس (  القدس سیكون ھو المتكلم فیھم الروح، كما تحقق قول الرب یسوع إن  ) ٢٩
روح" َّ القدس ، فیما علم بھ المسیح عن مجئ الروحونجد أوضح األقوال عن  ي " ال ا ف ل یوحن رب أن  ) ١٧ ص – ١٤ص (  إنجی ث أوضح ال حی

ال " للروح " العمل األساسي  ي كل سفر أعم ًھو أن ینیر أذھان التالمیذ في الحق ، لیتمجد المسیح ، وھذا ھو ما حدث تماما في یوم الخمسین ، وف
  . ) ٣٧ : ٢ ، أع ٨ : ١٦یو ( ر وعلى دینونة ُ القدس ، كانت قلوب الناس تنخس على خطیة وعلى بالروحالرسل ، فبكرازة الرسل بقوة 

ة  دأت بمعمودی ة ، ب ة الجامع ى تأسیس الكنیس وم الخمسین وأدت إل ي ی دأت ف ي ب ة الت ة التاریخی روحونعرف من سفر أعمال الرسل ، أن الحرك  ال
ع المسیحي  القدس ھو العالمة الممیالروحوظلت تحت قیادتھ وسلطانھ ، وأصبح حضور  ) ٨ و ٥ : ١أع ( القدس  اد . زة للمجتم روحوق دس ال  الق

م  ي ، ث ي الحبش ى الخص ر إل بس المبش بس " فیل رب فیل ف روح ال م  ) ٣٩ و ٢٩ : ٨أع " ( خط ا كل ي یاف روحَّ، وف ى ال اده إل رس وق دس بط  الق
ھ  القدس من الكنیسة في أنطاكیة أن تفرز بولالروح، كما طلب  ) ١٢ : ١١ ، ١٩ : ١٠( كرنیلیوس في قیصیریة  ا إلی س وبرنابا للعمل الذي دعاھم

م  ) ٢ : ١٣(  ا لألم دع  ) ٢٩ : ١٥أع ( ، وأرشد الكنیسة لحل أعوص المشاكل التي نتجت عن كرازتھم م ی روح، ول ى ال ذھب إل ول ی ولس الرس  ب
ي أورشلیم  ) ٦ : ١٦أع ( بیثینیة  ود الشریرة ف ولس لشیوخ  ) . ١١ : ٢١ ، ٢٣ : ٢٠أع ( ، كما حذره على لسان أغابوس من مقاصد الیھ ال ب وق

ة الروحكنیسة أفسس إن  وا الكنیس ا أساقفة لیرع امھم فیھ ذي أق و ال ك  ) ٢٨ : ٢٠أع (  القدس ھ ائس ، لكل ذل ل الكن ك لك ال ذل ھ ق ي أن ، وال شك ف
د . عطى بعد ُقد أ"  القدس الروح، أما العصر السابق ، فلم یكن "  القدس الروحعصر " نستطیع أن نطلق على عصر الكلنیسة  م یكن ق ألن یسوع ل

ِّمجد بعد    . القدس قبل یوم الخمسین ، وعملھ بعد یوم الخمسین الروحً، والفارق كبیر جدا بین عمل  ) ٣٩ : ٧یو " ( ُ

   : القدس في رسائل بولسالروح) د ( 
ة  القدس في الروحتحتوي رسائل الرسول بولس على أوضح معالجة للتعلیم عن  ذي یعطي مكان ال ، ال العھد الجدید ، فبالتوافق مع تعلیم سفر األعم

( والقداسة  ) ٦ : ١ تس ١( ، والفرح العمیق  ) ٥ : ١ تس ١(  القدس والقوة الروحیة الروحبارزة للروح القدس ، یجمع الرسول بولس بین موھبة 
روحة النبوة ، فقد أوصى المؤمنین أال یحتقروھا ، فیطفئوا ، أما من جھة موھب ) ١٣ : ٢ تس ٢( ، والتكریس  ) ٨ – ٤ : ٤ تس ١  : ٥ تس ١ ( ال

ھ من  ) ١٩ وحى ب ھ م روحَّ، كما أوصاھم أال یقبلوا بسذاجة كل تعلیم یدعي أن ذلك ال یس ك ھ ل ي حقیقت و ف ا ھ دس ، بینم ،  ) ٢ و ١ : ٢ تس ٢(  الق
روحویكتب الرسول بولس بعض إشیاء عن  ذا اال ل ھ ذكر بمث ول إن  ، ال ت دا ، فیق ا جدی ا إعالن یمكن اعتبارھ ى ل ان آخر ، حت ي أي مك وح ف ًلوض

  . ) ٢٦ : ٨رو " ( یا أبا اآلب " ، وإنھ ھو الذي بھ یدعون  ) ١٦ : ٨رو (  القدس یشھد ألرواح المؤمنین أنھم أوالد هللا الروح
رح والسالم " ي روح االنسان ، فیظھر في حیاتھ ثمر  القدس في رسائل الرسول بولس ، تشیر إلى عملھ فالروحومعظم اإلشارات إلى  ة والف المحب

ً، وكل ھذه الفضائل التي تزین حیاة المؤمن وتجعل منھ ھیكال  ) ٢٣ و ٢٢ : ٥غل " ( وطول األناة واللطف والصالح واالیمان والوداعة والتعفف 
وات أن كان روح ال: " ً، وھناك أیضا رجاء القیامة  ) ١٦ : ٣ كو ١( للروح  ام المسیح من األم ذي أق یكم ، فال وات ساكنا ف ًذي أقام یسوع من األم

  .) ١١ : ٨رو " ( ًسیحي أجسادكم المائتة أیضا بروحھ الساكن فیكم 
روح"  القدس في روح االنسان ، لیس من السھل معرفة ماذا یقصد بكلمة الروحوحین یتحدث الرسول بولس عن عمل  و روح هللا أم  " ال ، وھل ھ

ل .. وح االنسان تحت تأثیر روح هللا ر روح ، مث ین الجسد وال ألن الجسد یشتھي ضد : " ویبرز ھذا بصورة خاصة في المواضع التي یقابل فیھا ب
ھ على أن " الروح" ُ، والجسد ھنا ھو الجانب الضعیف الخاطئ من الطبیعة البشریة ، بینما قد یفسر  ) ١٧ : ٥غل " (  ، والروح ضد الجسد الروح
ون : وبعبارة أخرى .  البشریة التي یدعمھا روح هللا في صراعھا ضد الجسد الروح ذین یعیش م ال ب " إن الذین تصارع أرواحھم ضد الجسد ھ حس
وس  ) ٥ : ٨رو " (  القدس الروح ي كورونث ة ف ولس  ) ٢ و ١ : ٣( ، كما توجد مقابلة أخرى في رسالتھ األولى إلى الكنیس ول ب رق الرس ث یف ِّحی

ا " الجسدي " ، و " الجسدیین " و " ین  الروحیین ب دة " الروحي " ھو الذي تتسلط علیھ طبیعتھ الساقطة ، أم ة الجدی ب الطبیع ا حس ذي یحی و ال فھ
ذي یسیطر علی. المنقادة بالروح القدس والخاضعة لھ  و االنسان ال الروح ھ ئ ب ا ، فاالنسان الممتل روحھ ًفالروح االنسانیة وروح هللا یعمالن مع  ال

ي " القدس حتى إنھ في كل جوانب حیاتھ ینقاد للروح القدس ویعتمد علیھ ، فھو مواطن في الملكوت الذي ھو  رح ف روحبر وسالم وف دس ال " (  الق
  . ) ١٣ : ١٥رو (  القدس الروح، كما أنھ انسان ممتلئ بالرجاء بقوة  ) ١٧ : ١٤رو 

الروح  تسكروا بالخمر الذي فیھ الخالعةال: " ویوصي الرسول بولس المؤمنین  وا ب ھ ) ١٨ : ٥اف " ( ، بل امتلئ ة ، ومن الس اس معرف ى الن ل عل
ھ رالشخص المخمو ذي یحدث روحً، أفلیس من السھل علیھم أیضا ان یدركوا الفرق ال دسال ھ الق ذي تسیطر علی ؤمن ال اة الم ي حی ك ف وة المس ر ، ال ق

 )  ٢ : ٨رو " ( من ناموس الخطیة والموت ) المؤمن ( ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد اعتقني "  القدس ؟ ومع أن الروح، بل قوة المدمرة



اك  ائي " ، إال أن ھن ي أعض ائن ف ة الك اموس الخطی ى ن بیني إل ي ویس اموس ذھن ارب ن ائي یح ي أعض ر ف ا آخ  ) . ٢٣ – ٢١  ٧رو " ( ًناموس
  .خالص من قوة ھذا الناموس الشریر الماكر ، ناموس الخطیة ، لیس فوریا خاطفا كما یظن بعض المعلمین الذین ینادون بالكمال وال

ین  ولس ب ول ب دھا الرس روحوھناك مقابلة أخرى یعق اموس : "  والحرف ال ا للن ا اآلن إذ متن وب " ( أم د بجدة " صرنا  ) ١٩ : ٢ غل –المكت نعب
د ، ال الحرف " ، ویقول عن نفسھ إنھ خادم  ) ٦ : ٧ رومیة –الناموس المكتوب " ( الحرف  ال بعتق الروح د جدی وب ( عھ اموس المكت ل ) الن ، ب
روح ن ال ل ولك رف یقت روح ، ألن الح ي ال و ٢" (  یح ة ولكن  ) ٦ : ٣ ك ال قیم اموس ب یس ألن الن روح، ل و ٢" (  یحي ال یس ألن  ) ٦ : ٣ ك ، ل

ة ر ة الناموس بال قیم اموس روحي " ألن ( وحی ام هللا  ) ١٤ : ٧ رو –" الن رر أم ھ یستطیع اإلنسان أن یتب اره ناموسا للسلوك ، ب . ، ولكن باعتب
ة " معرفة الخطیة " ال یستطیع الناموس أن یعطیھ إال  – ألنھ خاطئ –، فاإلنسان " خدمة الموت " فخدمتھ ھي  رو ( ، ولكنھ ال یخلصھ من الخطی

ات الروحوھو ما لم یدركھ التھودیون ، فالناموس ضد  ) . ٢٠ : ٣ د م ان ، ق د بالمسیح باإلیم الروح واتح ذي تجدد ب  ، والروح ضد الناموس ، وال
  . ) ١٨ : ٥غل " ( إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس : " ویقول الرسول للغالطیین . عن الناموس كوسیلة للخالص 

ة ، الروح، البد أن نقول كلمة عن "  القدس الروح" الرسول بولس عن وقبل ان نختم حدیثنا عن تعلیم  اط الوحدة الجامع  والكنیسة ، فالروح ھو رب
ة بالجسد  ) . ٣ : ٤أف ( التي ھي أحدى ممیزات الكنیسة الحقیقیة  ذا الصدد ، بتشبیھ الكنیس ي ھ ولس ف  ١( ویجدر بنا ھنا أن نتأمل فكر الرسول ب

ًوجمیعنا سقینا روحا .. ًألننا جمیعنا بروح واحد أیضا اعتمدنا إلى جسد واحد : " الروح القدس ھو مصدر حیاة ھذا الجسد ف ) . ٢٧ – ١٢ : ١٢كو  ُ
كو  ( الروح، والمؤمنون یحب بعضھم بعضا في  ) ١٢ : ١٤ كو ١(  القدس ھي ألجل بنیان الكنیسة الروحومواھب  ) . ١٣ : ١٢ كو ١" ( ًواحدا 

ًمعا مسكنا  في " وتتكون الكنیسة من مؤمنین مبنیین  ) . ٣ : ٣في ( ، ویعبدون هللا بالروح  ) ١ : ٢في  ( الروحركة في ، ولھم ش ) ٨ : ١  الروحً
  . ) ٣ : ٣ كو ٢" (  مكتوبة ال بحبر بل بروح هللا الحي –رسالة المسیح " ، وھكذا تصبح الكنیسة  ) ٢٢ : ٢اف " ( 

  : ىقدس في رسائل العھد الجدید األخرال الروحالتعلیم عن ) ھـ ( 
روحًومع أن سائر الرسائل تتكلم كثیرا عن  ولس ال ول ب ھ الرس م ب ى عل ل إل ا ال تضیف إال القلی دس ، إال أنھ ى .  الق ب الرسالة إل د بشدة كات د أك وق

روحكتاب المقدس ، كثیرا ما كان یشیر الیھ بأنھ من  القدس في الوحي بالكتاب المقدس ، فعندما كان یقتبس قوال من الالروحالعبرانییین على دور   ال
، وفي ضوء ذلك نستطیع أن نفھم القول المشھور  ) ١٥ : ١٠ ، ٨ : ٩ ، ٧ : ٣عب (  القدس الروحالقدس مبإشرة ، فما یقولھ الكتاب ، ھو ما یقولھ 

روح .. كلمة هللا حیة وفعالة " ان  نفس وال رق ال ى مف ة إل ار.. وخارق زة أفك ھ وممی ب ونیات ب " (  القل وة ألن  ) . ١٢ : ٤ع ذه الق ة ھ روحوالكلم  ال
ا ( القدس ھو الذي أوحى بھا ، وھو لذي یستخدمھا لتبكیت من یطیعونھا ویجددھم  ة هللا بأنھ ولس عن كلم روحسیف " الحظ قول الرسول ب  – " ال

ھ أن ، وقد ردد الرس ) ١٧ : ٦افسس  اء شاھدا " روح المسیح " ول بطرس نفس الفكر بقول ي األنبی ان ف ي للمسیح " ًك اآلالم الت ي . ب واألمجاد الت
ط ١" ( بعدھا  رانیین –فبطرس  ) . ١١ : ١ ب ى العب ب الرسالة إل ل كات ل – مث ل البشري ، ب ة ، ال للعام ة األسفار االلھی ي كتاب ة ف  یعطي األولوی

  . ) ٢١ : ١ بط ٢" (  القدس الروح القدیسون مسوقین من فلم تأت نبوة قط بمشیئة إنسان ، بل تكلم أناس هللا: " للروح القدس 
 ولیس –ً، فقد قدم نفسھ طوعا  ) ١٤ : ٩عب " ( بروح أزلي قدم نفسھ  بال عیب " وتقول الرسالة إلى العبرانیین عن موت المسیح الكفاري ، إنھ 

   ) .٤٥ : ١٥ كو ١ –" روح محیي " س عن المسیح بأنھ الحظ قول الرسول بول(  متمما قصد االب في الفداء –كالذبائح الحیوانیة 
ى دور الروح عن -٠ وھو سفر الرؤیا –ویتكلم آخر أسفار العھد الجدید  روح من وجھة النظر إل الرائي ال دیم ، ف د الق وات العھ ي نب اء – ف ل أنبی  مث

ھ " تبھا للكنائس ھي ورسائلھ التي ك ) . ١٠ : ١رؤ ( في یوم الرب  " الروح"  كان في –العھد القدیم  ا یقول روحم ائس ال  ١١ و ٧ : ٢رؤ " (  للكن
ھ الروح، أي أن  ) ١٠ : ١٩رؤ " ( روح النبوة " ، وشھادة یسوع ھي  ) ٢٢ و ١٣ و ٦ : ٣ ، ٢٩ و ١٦و  و نفس اء ، ھ روح الذي أوحي لألنبی  ال

ًالذي منح المالك القدرة لیرى یوحنا ھذه األمور ، وھو أیضا الذي أعطى یوح ا " نا القدرة على أن یراھا ویكتبھا ، ولذلك كان المالك ُ ع یوحن ًعبدا م
ى  ) . ١٠ : ١٩رؤ " (  دد  ) . ٦ : ٥ ، ٥ : ٤ ، ١ : ٣ ، ٤ : ١" ( سبعة أرواح هللا " ًویشیر سفر الرؤیا مرارا إل ال " سبعة " والع ى كم یرمز إل

ول للمسیح الروحوال یتكلم .  في ذاتھ وفي كفایة عملھ في الكنیسة الروح : "  القدس إلى الكنیسة فحسب ، بل یضم صوتھ إلى صوت الكنیسة في الق
  . ) ١٧ : ٢٢رؤ " ( تعال 

  : القدس والثالوث الروح) و ( 

عبیر لھ دور ھام ، وھو ت" األقانیم الثالثة " ، ولكنھ ال یذكر أنھ أحد  ) ١١ و ١٠ : ٦٣ إش ١١ : ٥١مز " ( قدوس " یعلن العھد القدیم أن روح هللا 
  .وال یسعنا إال أن نتناول باختصار معنى ھذه العبارة وبیان األسس لكتابة ھذا المفھوم عن هللا . في تاریخ الكنیسة 

مضة  یبدو قوة روحیة غا– في العھد القدیم – القدس الروح القدس كأقنوم متمیز ، أن الروحولیس معنى القول إن العھد القدیم لیس بھ ما یشیر إلى 
، وألن إلھ إسرائیل لھ كیان ذاتي ، فإن روحھ یوصف بأوصاف ذاتیة ، ویقوم بأعمال ذاتیة ، وباعتباره  ) ٢ : ١تك " ( روح هللا " ، فالروح ھو 

عنى ، وم ) ٧ : ١٣٩مز " ( أین أذھب من روحك ، ومن وجھك أین أھرب ؟ : " ویسأل المرنم . واھب الحیاة ، فھو یھیمن ویرشد ویحي ویحرك 
  . ) ١٠ : ٦٣إش ( فھناك یوجد هللا بشخصھ ، كما أن روح هللا القدوس قد حزن لتمرد اسرائیل " روح هللا " ھذا أنھ حیث یوجد 

م  ) ٧ : ١٦یوحنا (  القدس ، كان وعد الرب یسوع لتالمیذه بأنھ متى انطلق عنھم الروحوفي ضوء ھذه القوال عن شخصیة  " فإن اآلب سیرسل لھ
ًمعزیا آ  القدس ، وحیث الروح، وھو وعد یتفق مع تعلیم العھد القدیم عن  ) ٢٦ و ١٦ : ١٤یوحنا " (  القدس الروح" الذي ھو ) الباراقلیط " ( خر ّ

ان الوعد – الذي سیحل محلھ –"  القدس الروح" أن الرب یسوع كانت لھ شركة مع تالمیذه ، فمعني ذلك أن  ھ ـ وإال ك ا مثل "  ال بد أن یكون أقنوم
ا جاء " الباراقلیط  ًال یجلب لھم العزاء الكافي عندما یرحل سیدھم عنھم ، ومع ذلك لم یكونوا یفھمون ھذه األمور تماما قبل یوم الخمسین ، ولكن لم

ى الروحیوم الخمسین ، اختبروا عملیا وجود  ذب عل ھ ك ا بأن تھم حنانی روح"  القدس ، حتى استطاع بطرس أن ی دس ال م یك"  الق ھ ل ى " ذب وأن عل
ة  ) ٤ و ٣ : ٥أع " ( الناس بل على هللا  ى تجرب ا عل رب " ، وأنھ وأمرأتھ اتفق رب  ) ٩ : ٥أع " ( روح ال زا عن ال ھ متمی تكلم بطرس عن ا ی ً، كم

د  ھ موع روحالذي صعد إلى السماء ، وعن اآلب الذي أرتفع یسوع وجلس عن یمینھ ، والذي أخذ من دس ال ث ، ویظھر  ) ٣٣ : ٢أع (  الق هللا المثل
" (  القدس مع جمیعكم الروحنعمة الرب یسوع المسیح ، ومحبة هللا ، وشركة : " األقانیم بوضوح في بركة الرسول بولس للكنیسة في كورونثوس 

  . ) ١٤ : ١٣ كو ٢
،  ) ١٩ : ٢٨مت " ( والروح القدس باسم اآلب واالبن " أما أوضح عبارة عن الثالوث فنجدھا في أمر الرب یسوع لتالمیذه أن یعمدوا من یؤمنون 

  .فھم ثالثة أقانیم في هللا الواحد " االب واالبن والروح القدس " ولیس بأسماء 



 

  :خاتمة ) ز ( 
ا  ولیس(  القدس أقنوم في الالھوت الروح یعلن الكتاب المقدس بكل جالء أن  ن ، كم ًكائنا مخلوقا أسمى من المالئكة ، ولكنھ أقل من االب ً

ع ا ) یوسزعم آر زا، وھو واحد م ان متمی ن ، وإن ك ع األب ا ًآلب وم ي .  عنھم ة ف ا وبخاص ي حفظھ ة ، وف ي الخلیق دس دوره ف روح الق ان لل وك
ین مسح المخلص ،  ت المع ي الوق ذي ف و ال اء عن مجئ المخلص ، وھ الخالئق التي فیھا نسمة حیاة ، ولھ دوره في الفداء ، فھو الذي أوحى لألنبی

ذي یمنحھ بكل ملئھ ، وحل على التالمیذ في یوم الخمسین ، وجعل من المؤمنون كنیواستقر علیھ ھد للمسیح ، سة واحدة جامعة ، وھو ال وة لتش ا الق
ذي  و ال اه ، وھ را إی ھ ، ومطھ یكال ل ھ ھ ًوھو الذي یرشدھا إلى كل الحق ، وھو الذي یجدد قلب اإلنسان الذي یؤمن بالمسیح ، ویسكن فیھ جاعال من ً

دین یعی نھ في صراعھ ضد الجسد والعالم والشیطان كما یصفھ في العبادة وفي الصالة ، وبقوتھ التي أقام بھا یسوع من األموات سیقیم القدیسین الراق
 . ) ١١ : ٨رو ( في الوقت المعین عند مجئ المسیح 

 
 دة المنقولة من دائرة المعارف الكتابیة لولیم وھبةھنا تنتھي الماإلى 

 
 
ى أن سفر صعود إشعیا_ ذلك إل وكریفي Ascension of Isaiah أود اإلشارة ك  المالك  یصفً، وھو سفر أب

دسبذلك یقصد و القدس، روحجبرائیل بأنھ مالك  و نفسھ روح الق ي أنھ مسؤول عن إظھار الوحي اإللھي ولیس أنھ ھ ثال ف ً، م
وحي اً ولعل تحدید ھذا السفر المسیحي لجبر. من صعود إشعیا٢١: ٤، و  ١٦: ٣ ط وحصریا كمالك لل ل فق ًئی

ى قصة عكس مختلف المرویات والتقالید ال ود إل الوحي اإللھي، یع ولین ب یھودیة عن رازیل وغیره من مالئكة مذكورین كموك
 .بشارة جبرائیل لمریم أم یسوع بحملھ حسب األسطورة اإلنجیلیة
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   دات اإلسالمیة عن المالئكةدات اإلسالمیة عن المالئكةدات اإلسالمیة عن المالئكةالھاجادة مصدر للمعتقالھاجادة مصدر للمعتقالھاجادة مصدر للمعتق
   

دًا   ویًال ج اًال ط ت مق وان  طالعت وترجم ة، بعن ي الموسوعة الیھودی ةAngelologyف ي المالئك دات ف ن  أي المعتق ، لك
ط           ال راب رات ف ن الفق ا النصف اآلخر م وجدت أن حوالي نصف فقرات المقال فیھا تشابھات أو تطابقات مع اإلسالم، أم

ي           بینھ وبین اإلسالم، بل ھو  ھ الت شر ترجمت دم ن دیًا لطول البحث بع د فكرت ج  عقائد ھاجادیة لم تنتقل إلى اإلسالم، ولق
ط             ابي فق ة بموضوع كت رات المتعلق ل الفق ن     . قمت بھا، لكني قررت في النھایة اتخاذ قرار وسط بنق ر م م أن كثی ع العل م

  .یقتصر بحثي على الھاجادوتالمعتقدات اإلسالمیة مأخوذ من الكتاب المقدس الیھودي كذلك، لكن ھنا س
  

  Embellishment of Biblical Accounts) زخرفة روایات الكتاب المقدس(من عنوان 
  

   (Ḥag. 12b; Midr. Teh. on Ps. xxi. 7)إلخ    ....مسكن الرب ھو السماء السابعة، بجوار مستقر الصالحین
  

  (Sanh. 59b). حضِّرون نبیذًا باردًایضطجع آدم في الفردوس، ویشوي لھ المالئكة الخدام لحمًا، وُی
  

    .(Ḥag. 12b)إلخ ...تسبح حشود المالئكة الرب
  

  .(Ḥag. 14b). عندما ألقى الربِّي یشوع بن الوي محاضرة عن عرش الرب، تجمع حولھ المالئكة في توٍق معرفي
  
  

  Nomenclature and Essence) أصل التسمیة وجوھر الخلق(من عنوان 
  

سكینة ( الذي خلقوا منھ ھو النار، نار المظھر اإللھّي      جوھر المالئكة  ة        )ال ار، أنفاسھم كفیل ب الن نھم كلھی د م ا الواح ، عین
  . بإھالك اإلنسان، ال إنسان یقدر على تحمل قوة أصواتھم

(Cant. R. v. 10; Pesiḳ. v. 57a; Ḥag. 14b, above; Shab. 88b, below; Tan., Yitro, xvi.).  
  

  .(Yer. R. H. ii. 58a) .م نصفھم من نار واآلخر من ثلج، والرب آلف بین الطبیعین المتنافرتین فیھمرأي آخر قال أنھ
  

ل    : "قال االمبراطور ھادریان للربي یشوع بن حنانیا       تقول أن ال قسم من الحشود السماویة یغني التسبیح للرب مرتین، ب
ا  معتمدًا عل[الرب یسمع كل یوم مالئكة جدد یغنون تسبیحاتھ        ذھبون؟      ]٢٣: ٣ى مراثي إرمی ن ی إلى أی ذھبون، ف م ی " ، ث

ھ " ما طبیعة ھذا النھر؟: "فسألھ]  ١٠: ٢دانیال ." [إلى نھر النار الذي انبعثوا منھ   : "فأجابھ یشوع  كنھر األردن  " "فأجاب
رب    من عرق م: "فأجابھ" ومن أین یأتي نھر النار؟: "فسألھ." الذي ال یتوقف عن الجریان لیًال ونھاراً  ة ال ات مركب خلوق

  ."  األحیاء، الذي یسقط منھم، تحت عبء عرش الرب
(Gen. R. lxxviii., beginning, and parallel passages; compare Bacher, "Ag. Tan." i. 178)  

  
  .وفقًا لكتب األبوكریفا كوصیة إبراھیم وغیره یصلي المالئكة للرب في ساعات معینة یومیًا

(Apoc. Mosis, 17; Testament of Abraham, B, iv.; see James's notes, p. 121; compare Sifre, Deut. 306; Gen. R. 
lxxviii.; Targ. Yer. Gen. xxxii. 27 and Ex. xiv. 24). 

  
الط     سیر مغ ال  یتغذى المالئكة على أشعة جالل الرب، ویستشھد الربیون على تلك األسطورة الھجادیة بتف  ١٥: ١٦لألمث

  (Pesiḳ. vi. 57a) .) ُنوِر َوْجِھ اْلَمِلِك َحَیاٌة، َوِرَضاُه َكَسَحاِب اْلَمَطِر اْلُمَتَأخِِّرِفي١٥(
  

ھم أجنحة، ویطیرون من طرف  یتتشابھ الشیاطین مع المالئكة في ثالثة أشیاء، ومع البشر في ثالثة أشیاء؛ فكالمالئكة لد      
  .، وكالبشر یأكلون ویشربون ویتناسلون ویموتوناألرض إلى طرفھا اآلخر، ولدیھم معرفة مسبقة باألمور
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    (Ḥag. 16a and parallel passages). یتشابھ البشر مع الحیوانات في كونھم یأكلون ویشربون ویتكاثرون ویخرجون
  

  (Yoma, 4b). لذا صار موسى كالمالك لما صام أربعین یومًا ألن كل الطعام والماء في جسده استھلك في أمعائھ
  

  .الئكة الذین ظھروا إلبراھیم تظاھروا باألكل ولیس أنھم أكلوا، وقد أكلت الطعام نار سماویةإن الم
(Targ. Yer. Gen. xviii. 8, and in the Midrash).  

  
ي   ) وصیة إبراھیم(نفس تلك الفكرة نقرأھا بشكل مشابھ في سفر     حیث یتظاھر میخائیل المتخفي في شكل إنسان باألكل ف

  .اخلھ روحًا آكلة تأكل الطعامحین یضع اهللا بد
  

  .ھناك رأي آخر ھو أن غذاء المالئكة ھو المن السماوي
  

م  ى      (Gen. R. xlviii. 11). یصور المالئكة بصورة عامة ككائنات منزھة غیر قابلین للخطیئة واإلث اجون إل م ال یحت ذا فھ ل
  (Lev. R. xxiv. 8).  لتقدس لینال تلك الصفة ویدعون مقدسین، بینما البشر یحتاج ضعف ا(Shab. 88b). الوصایا العشر

  
  

اد استرداد إسرائیل          ا ال تعرف میع ى   ٩٩سنھدرین  . (رغم أن الكئنات السماویة ال یخفى علیھا شيء، إال أنھ ارن مت أ، ق
   (Bacher, "Ag. Pal. Amor." iii. 125, note 1). ،لقد فاقت معرفة آدم المالئكة) ٣٦: ١٤

  
ون     ة                 رغم أن المالئكة یطیع اك مالئك ة، فھن ابلون للخطیئ م ق ل سماع أوامره، فھ ھ قب ستعدون لخدمت ل، وم ال كل رب ب  ال

  ساقطون، منھم الذي أغوى آدم وحواء، والذین تمردوا على الرب ونزلوا إلى األرض في عصر أخنوخ، 
  

رر                ل األوان المق شفھم قب سبب ك ًا ب ین عام ة وثالث ة وثمانی دة مئ سماء لم ن ال ان م ة    وقد طرد مالك دمیر مدین ألمر اهللا بت
 Jacob Wrestles with theیعقوب یصارع المالك  /  وانظر أساطیر الیھود للویس جینزبرج.(.Gen. R. l., lxviii). سدوم

Angel  
  
  

ساء    ًا الن ال، وأحیان كل الرج ي ش رون ف ة یظھ م أن المالئك دس نعل اب المق ي الكت ا ورد ف سب مم  ,.Ex. R. xxv)، وح
beginning) الریاح والنار، وفي وفي شكل (Gen. R. xlviii. 9).دا     أن الثالثة مالئكة الذین ظھروا دھم ب راھیم أح اً  إلب  نبطی

  . ظھر كراٍع٢٥: ٣٢أن المالك الذي ظھر لیعقوب في التكوین  (.Gen. R. lxxvii)في .  والثالث عربیًابدویًاوالثاني 
  

  )١٠: ٤المكابیین الرابع (وامضة یأتي المالئكة من السماء ركوبًا على أحصنة، مع أسلحة 
  

سنھدرین    ل جیش سنحاریب    ٩٥حسب ال اني    (ب ضرب جبرائی وك الث ذ       )٢٥: ١٩المل دًا من ان مع ذي ك  بمنجل حاد وال
  .لحظة الخلق

  
  .تصورت المالئكة عمومًا سواء في الكتاب المقدس أو الھاجادوت ممنوحة أجنحة

  
  ٧: ١٠ ودانیال أجسادھم افترض أنھا كالشكل الموصوف في حزقیال،

  
ة                     ن المالئك ون عرش اهللا، وم وت یحمل ث الحّی سماء حی ى ال ن األرض وحت د م دھم یمت ب، أح ي الكت تنوعت أحجامھم ف

ستغرق          Sandalfonساندالفون   ة ت ة بطول رحل  الذي رآه موسى في صعوده خلف العرش اإللھّي أطول من رفاقھ المالئك
  .(Ḥag. 13b). خمسمئة عام
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  .ید المالك تصل من السماء إلى األرض. ن كل مالك حجمھ ثلث عالم، وطبقًا ألخرى ألفي فرسخطبقًا لھاجادة فإ
 (Bacher, "Ag. Pal. Amor." iii. 371, 547)  
  

ائلھم ال       یھم، ورس المالئكة ال یظھرون بالطبع دومًا للعیان بأحجامھم الحقیقیة، وھم یظھرون فقط لمن رسالتھم موجھة إل
   (Ta'anit, 21a). لھم تلك الرسائلیسمعھا سوى الموجھة 

  
  Variety of Angelic Forms) تعدد أشكال المالئكة(من عنوان 

  
ن الوي      شوع ب ي ی ول  اعتبر عددھم من قبل أقدم العلماء التلمودیین ال نھائیًا، كان الرب ن      یق ط م د فق شمس ھي واح أن ال

  .(Yalḳ., Ex. 396). اآلالف الكثیرین الذین یخدمون الرب
  

  .(Num. R. xi. 7). ل الرب الشر بنفسھ، أما في أعمال اإلحسان فھناك آالف المالئكة كخدم مساعدین لھیقات
  

كما قد ُحِكم بذلك في ِسفؤ تقول الھاجادة أن كل جیش مالئكي یتألف من ألف، لكن الجیوش نفسھم ال یعدون وال یحصون 
  ٢٣: ٢٥، وأیوب ١٠: ٧دانیال 

  
  .إسرائیلي، وھناك مالك یسبقھ لیأمر الشیاطیَن بإفساح الطریقألُف مالٍك معین إلتباع كل 

(Bacher, "Ag. Pal. Amor." ii. 136, 219)  
  

وم                ل الی یس قب ن ل م، لك د خلقھ رب ق ى أن ال شیر إل رغم أن الكتاب المقدس الیھودي لم یشر إلى أصل المالئكة، فالتقلید ی
رأي آخر یقول أنھم لم یخلقوا إال في . احتاج لمساعدین لھ في الخلقالثاني من أسبوع الخلق، كي ال یفترى ویقال بأنھ قد     

  .(Gen. R. i. 3). الیوم الخامس
  

س                   ك المجل ع رأي ذل م یتب اقض ل ھ بالتن سان، لكن ق اإلن رر خل ا ق ة لم ع المالئك سًا م رب مجل سنھدرین  . (عقد ال ب، ٣٨ال
  .ھا المحافظة على سالمة فكرة التوحید اإللھيھذه األسطورة التي قالھا الربیون الھدف من) ٥: ٨والتكوین ربا 

  
  Functions of Angels) وظائف المالئكة(من عنوان 

  
  .المالئكة یحمون الصالحین ویساعدونھم في مقاصدھم

  
   Soṭah, 41b قارن ،  Targ. Yer. Gen. xxxiii. 10كل إنسان لدیھ مالك حارس، طبقًا لـ 

  
  .عن مالكین یصحبان اإلنسان (Ḥag. 16a) ما جاء في التلمود ھؤالء المالئكة الحارسون یتطابقون مع

  
  (Ber. 60b). عندما یدخل اإلنسان مكانًا نجسًا، فإنھ یرجو المالئكة أن تنتظره حتى یخرج

  
ذلك   fravashisاشوات ڦوھذا یتشابھ مع الفارا   دیلھم، وك  األرواح الحارسة لدى الفرس، وربما یكون الھاجادیون أعادوا تع

  . العناصر كأمیر النار وغیره نرى مثیل ذلك عند الفرس الزرادشتیین كما نرى من أسماء مالئكتھممالئكة
  

  .(Gen. R. lxviii. 12). ربما الیتتطابق المالئكة الحراس مع المالئكة المرافقین، حسب أحد اآلراء
  

  . الزبانیةعندما یعود المرء من المعبد لیلة السبت، یصحبھ مالكان أحدھما خیر واآلخر من 
  

شھدون               ذاب، فی ة ع ة مالئك ستلمھا ثالث ي لألشرار ت ة، والالت ة رحم عندما یموت الصالحون تستلم أرواحھم ثالثة مالئك
  .لھم أو علیھم
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 (Tosef., Shab. xvii. 2; Shab. 119b; Ket. 104a; Ḥag. 16a)   
  

ي وصیة الوي        ًا ف ي عشر أب ود     ، و٤ورد في بعض كتب األبوكریفا كوصایا االثن ي التلم ا ف  أن  Ḥag. 12bالھاجادة كم
ى األرض              م عل اھن األعظ ل الك ر العظیم، مث ل، األمی السماء بھا أورشلیم سماویة، بھا مقدس، كاھنھ األعظم ھو میخائی

ده ملء كل االرض         : في معبد أورشلیم، وھم ینشدون     ود مج دوس رب الجن دوس ق دوس ق ي إشعیا    (ق ا ورد ف  )٣: ٦كم
(Ḥul. 91b and elsewhere)  وأصواتھم ناعمة ومنخفضة ، .(Sifre, i. 58)  

  
ر الجحیم    Dumahأشیر كذلك في كتابات الربیین إلى دومة  وتى وأمی  (Sanh. 94a, Shab. 152b, Ber. 18b) أمیر مملكة الم

ار    أمیر الن ذلك ب دیا  . ، ولقب ك ر المط  Ridiaری ورقیمي   (Ta'anit, 25b; Yoma, 21a)ر أمی ر ال Yurḳemi، ی رد   أمی  .Pes)ب
118a)       ل ل والحم ر اللی ة أمی شبق، لیل ر ال ة  (Sanh. 16a)  ، جبرائیل رئیس إنضاج الفاكھة وأمی  Af and Ḥemah، أف وِحم

ِوت   ة للصالة،    Shab. 89a)( أي الھالك والموت   Abaddon and Mawetأي الغضب والسخط، أبادون وَم اك مالئك  ، وھن
  .ولألعمال المحسنة، واألحالم

  
(Shab. 152b; compare Sanh. 94a; 'Ar. 15a; Pes. 118a; Sanh. 95b; B. B. 25a; Gen. R. lxxxv.; Niddah, 16b; Ned. 
32a; Shao. 89a; Ex. R. xxi.; Midr. Teh. lxxxviii. 4; Ber. 10b). 
 

ن أعدادھم ال نھائیة ، الذی١٥: ٢١، أخبار األیام األول ١٦: ٢٤ صموئیل الثاني مثًالویشار كثیرًا إلى مالئكة الھالك، 
 )         ١: ٦٦، ٣: ٥٣أ، أخنوخ ٨٨شاباث .  (وتصور بالعدد الالنھائي لألمراض والحوادث التي یصاب بھا البشر

 
وساندالفون، وسیمالیون الذي ) أخنوخ بعد تحولھ لمالك(وھناك كذلك لدى التقلید الیھودي أسماء وردت لـ میطاطرون 

  .(Sanh. 38b; Ḥag. 13b; Soṭah, 13b).  ال یرد سوى مرة واحدة
 

    .(Yoma, 37a; B. M. 86b). طبقًا للتلمود، الثالثة مالئكة الذین زاروا إبراھیم ھم میخائیل وجبرائیل ورافائیل 
  

  Ber. 51aأما سورئیل أمیر حضرة اهللا، فیذكر في 
  

  .ألشیاء ویرسل المالئكة لتنفیذھاال توجد أي زاویة أو شق في العالم غیر محروسة بالمالئكة، والرب یقرر كل ا
  

  Angels of the Nether World) مالئكة العالم السفلّي(من عنوان 
  

فالمالئكة الثالث الذین جاؤوا إلى إبراھیم، بشر منھم . ال مالك واحد یمكنھ تنفیذ مھمتین، وال مالكین تنفیذ مھمة واحدة
نارّي كان علیھ قلب ] الذي ھو[یُل مالك االنتقام السماوي ومیخائیُل مالُك إسرائیل الحارس بمولد إسحاق، وجبرائ

  .(Baba Mezi'a 86b, Gen. R. l., Targ. Yer. Gen. xviii. 2). سدوم، ورافائیل إنقاذ لوط
  

 یشار إلى مالك معین على الوحوش اسمھ ثجري) سفرمسیحي مبكر شبھ قانوني (٢ : ٤ في سفر رؤى راعي ھرماس
Thegri ، ) قارنHekalot٤ ھكالوت(  

Güdemann, "Gesch. des Erziehungswesens und der Cultur der Juden," i. 162; compare ii. 165, 180).  
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   A Heavenly Hierarchy  ةماوی السة المنصبیراتبیةالت

ي                  رؤى األسطوریة الت ث ال وكریفي، حی رؤوي األب ي سائر األدب ال لقد بدأت ھذه العملیة في سفر دانیال، ثم استمرت ف
  .یختص بھا األنبیاء فیرون المالئكة والسماوات والكون

  .تقدات المالئكة الیھودیةلعل أھم سفر تحدث عن تلك األفكار ھو سفر أخنوخ، وكان لھ األثر الحاسم في مع

ة، راعي ھرماس،          (بصورة عامة تتفق الكتابات      سریانیة والیونانی اروخ ال ا ب دانیال، رؤیا یوحنا الالھوتي، أخنوخ، رؤی
  . على كون رئیس المالئكة ھو میخائیل) األدب الھاجادي

ة      ٢١حسب سفر أخنوخ     ادة المالئك ل  ) ١:  فإن ھناك سبعة مالئكة رؤساء ھم ق ور ا(أوری شیئول   ) هللا ن النجوم وال ًا ب . مكلف
 وغیرھا یشفي ١٧: ٣ قیل عنھ أنھ ھو من ربط عزازیل، وفي طوبیا ٤: ١٠رافائیل على أرواح البشر، وفي أخنوخ     ) ٢

شر      ) ٤. الذي یؤدب عالم الكواكب والنجوم    ) المرعب(راجویل  ) ٣. طوبیا ویساعده  ر الب وكًال بخی ل م ة   [میخائی ي أم یعن
د    ى ح رائیل عل نص  إس ول ال ة      ) ٥  ]ق وي بالخطیئ ي تغ شریرة الت األرواح ال وكًال ب ارائیل م وكًال   ) ٦. س ل م جبرائی

  .الذي جعلھ اهللا على البعث) اهللا رحیم(جرامیل ) ٧. بالفردوس والسیرافیم والكروبیم

  . شتیین عند الفرس الزراد amshaspandsوھذا مأخوذ من األرواح السبعة للكواكب عند البابلیین، والسبعة الـ 
(see Herzfeld, Kohut, and Beer in Kautzsch's "Apokryphen u. Pseudepig. d. A. T." p. 251)  

  
وكذلك في الكتابات المسیحیة وھذه المالئكة السبعة یتكرر ذكرھا كثیرًا في األدبین الربیني الھاجادي، واألبوكریفي، 

  :كرؤیا یوحنا، ورؤیا راعي ھرماس

Enoch, xc. 21-22 (compare Pirḳe R. El. iv. and Hekalot, iv.; the Revelation of John, v. 6, and Hermas Sim. ix. 
31; 6, 2; Vis. iii. 4, 1; see Spitta, "Zur Gesch. u. Lit. d. Urchristenthums," ii. 361). 

   

  Four Angels of the Throneاألربعة مالئكة الخاصین بعرش الرب 

، ویستفیض األدب الھاجادي واألبوكریفي في تحدیدھم على أنھم ٤ :٤ورؤیا یوحنا الالھوتي  ١زقیال یذكرھم سفر ح
  .میخائیل وجبرائیل وأورئیل وفانوئیل

  ١٣- ٧: ٧١، ١٠: ٤١، ٢: ٤٠، ١٣- ١٢: ٣٩، ١٠، ١: ٩أخنوخ 
  

  ٤و٣وصیة الوي 
  

  .بیة واإلنجلیزیة متوفرة للقراءیرجى االطالع على النصوص في األسفار األصلیة حیث ترجماتھا إلى العر

 لكن یذكر بدل فانوئیل اسم (Pirḳe R. El. Iv, Hekalot, vi,  Midrash Konen, at end, Num.R ii)كذلك یذكرون في 
  ٢١٥: ٢، ورؤى السیبیالت ٢: ٤٠، ١: ٩رافائیل، وھو ما نراه في بعض أجزاء سفر أخنوخ 

  ) .التفات اهللا(، فانوئیل )رجل اهللا القوي(، جبرائیل )من كالرب(میخائیل : معاني أسماء
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إن أسطورة األربعة مالئكة تعود إلى أصل بابلي حیث العقیدة البابلیة عن األربعة أرواح حراس أو حكام أقسام األرض 
  (Beer, following Jensen, "Cosmologie d. Babylonier," p. 169). السبعة

  
   The Seven Heavens in the Talmudالسماوات السبع في التلمود 

  :حسب التلمود ھناك سبع سماوات كل منھم فوق اآلخر

الون ومعنى اسمھا الِحجاب أو الستارة، والتي ُتَلف إلى أعلى وأسفل لتسمح للشمس بالدخول والخروج، وفق ڦ) ١ 
   ٢٢: ٤٠إلشعیا تفسیر ھاجادي 

٢ (Raḳi'a ١٧ :١للتكوین سیر ھاجادي وفق تف.  الشمس والقمر والنجومتوالتي فیھا ُثبِّت  

 .comp. Midr. Teh. to Ps ،٢٤ :٧٨للمزمور وفق تفسیر ھاجادي . ِشحاكیم وھي مكان رحى طحن المن للصالحین) ٣
xix. 7  

ذبح     ) ٤ ى الم رابین عل ل الق سیر ھاجادي    . زیبول، أورشلیم السماویة بمعبدھا حیث یقدم میخائی ق تف ، ١٥: ٦٣ شعیا إلوف
  ١٣: ٨والملوك األول 

٥ (Ma'on               دون ذین یعب شریفًا إلسرائیل ال ار ت ل ویصمتون بالنھ ون باللی  والتي بھا یسكن رتبة المالئكة القادة الذین یرتل
  ٩: ٤٢، والمزمور ١٥: ٢٦ للتثنیة وفق تفسیر ھاجادي. الرب بالنھار

ك    Makonماكون  ) ٦ ة   ، والتي بھا كنوز الثلج والبرد، حجرات الندى والمطر، والضباب، كل ذل وب ناری ق  . وراء أب وف
  .١٢: ٢٨، والتثنیة ٣٠: ٧للملوك األول تفسیر ھاجادي 

وت ) ٧ ث      Arabotأراب اث، وحی دى االنبع صالحین، ون ة، وأرواح ال اة والبرك وز الحی صالح، وكن ة وال ث العدال  ، حی
ة     (األوفانیم، والسیرافیم    ة الحضرة اإللھی وت القداسة    )مالئك ة العرش  (، وحی ة ا )حمل ة،    ، والمالئك ادة، وعرش العظم لق

  ).الرب(وفوق كل ھؤالء یتمجد الملك العظیم 
  

  
ف مالك ھالك تحت              ي عشر أل ع اثن ى م ة األول ل حاجب البواب عندما ارتفع موسى في الغیمة إلى السماء، ذھب قیماوی

ف فر           ستمئة أل سابق ب وق ال ذي یف ل ال ة جاء دارنی خ برماحھ   إمرتھ لمھاجمتھ لكن خضع، حین وصل إلى السماء الثانی س
ة    . الناریة لیضربھ  ي النھای دخل ف اقین بطول            . لكن الرب ت ن الب ع ع ذي یرتف دود سندالفون، المالك ال ى ح آخرًا، جاء إل

سماویة،       ة ال ف المركب ًا خل رحلة خمسمئة عام، والذي عندما یقف على األرض المنبسطة تكون رأسھ عند الحیوت، واقف
سماء  تیجانًا للعلّي، بینما یغني كل جن    غیسب ھ     : "ود ال ن مكان رب م د ال ارٌك مج ال [ ."مب رجم _١٢: ٣حزقی اره   ]المت ام ن  أم
ة،     .  حماه الربذلكن موسى اجتازه أیضًا، إ. تى ھادرانیل یرتعد ح ى المالئك ك حت ذي یھل ثم جاء موسى على نھر النار ال

أذيّ  ر م ره غی رب یعب ھ ال ل  ، وجعل ذلك رازی دعى ك ذي ی الیظر، ال اء ج م ج رب(ث ر ال ل أو أ) س رب(كرازی شیر ال ) م
  .،المالك الذي ینشر أجنحتھ أمام الحیوت، خشیة أن تلتھم أنفاسھم الناریة المالئكة القواد

  
ن موسى أمسك بعرش            آخرًا، ھد  واھم، لك اس أف إھالك موسى بأنف د ب دت كتیبة المالئكة الجبابرة المحیطین بعرش المج

  . المالئكة المحتجینالمجد، ونشر الرب سحابتھ علیھ، واستلم الشریعة رغم 
  

(Pesiḳ. R. xx., ed. Friedmann, pp. 96b, 98a; see editor's notes, This ascension of Moses is described more 
elaborately in the Shir ha-Shirim Rabba fragment, ed. Wertheimer, "Bate Midrashot," iv., Jerusalem, 1897 
(compare with this the Hekalot in Jellinek, "B. H." ii. 41-46, iii. 94f, v. 170-190, vi. 110-111; also Merkabah 
de-R. Yishmael in Wertheimer, "Bate Midrashot," i., Jerusalem, 1893; and Jellinek's introduction to each of 
the treatises).  
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  Fall of the Angels) أصل الشیاطین( سقوط المالئكة 
  

دي،     ا التوحی لما كانت فكرة وجود مبدأ للشر على غرار دیانة فارس الزرادشتیة غیر قابلة للطرح في الیھودیة بالھوتھ
یاطین،   صیروا ش صیة لی ة بالمع قوط المالئك رة س وین  جاءت فك فر التك ة س ك آی ى ذل ات (مشجعًا عل اء اهللا بن رأى أبن

سنات ن ح اس أنھ شیاطین ا)الن وش ال صبح جی ة   ، وت ل المالئك اج تناس ل نت ة والرذائ ى الجریم شر عل وون الب ذین یغ ل
د  . الساقطین، وأول مالك ساقط في قصص األبوكریفا والھاجادة ھو عزازیل حین رفض السجود آلدم    عزازیل كان قائ

سخة أخ       ًا لن رى التمرد في عصر أخنوخ والمغوي الرئیسي للنساء، ومكان عقابھ كان بجوار أورشلیم بالصخور، وطبق
  .ویعتبر سفر أخنوخ المصدر الرئیسي الخصب ألساطیر الربینیین. من األسطورة ھو شمحازي

  
م      ب حك ون بتخری ل حرم وق جب سیھما ف ى نف دًا عل ا عھ رد قطع دي التم ین قائ وخ، أن المالك ي أخن طورة ف ول األس تق

اب المال       ن عق ل     السماء، وكان مع كل واحد منھما عشرة زعماء ومئة مالك في إمرتھم، لك ل ورافائی ادة جبرائی ة الق ئك
  .وأوریل لم یقض علیھم كلھم

  
  . یفشون أسرار السماء للملك سلیمان، كما سبق وفعلوا في عھد أخنوخ) عزازیل(وعزیل ) شمحازي(ولقد ظل ُعزَّى 

(see Jellinek, "B. H." ii. 86; compare with "B. H." v. 173)    

) سبق ذكره وھو السماء األولى(شاء أسرار إلھیة سمعوھا من وراء الحجاب وفي عصور الحقة أدین بعض المالئكة بإف
  .(.Ber. 18b,see Gen. R. l., lxviii). ولذا طردوا من مناصبھم

  :مصادر أسطورة سقوط المالئكة
  

  Midr. Abkir in Yalḳ., Gen. 44و  Hebrew Enochسفر أخنوخ، وسفر آخر متأخر عنھ اسمھ أخنوخ بالعبریة 
  
  

   Mediate between God and Men اء بین اهللا والبشر وسط
  

، وكذلك ١١ ، رؤیا باروخ الیونانیة ١٥-١٢: ١٢یرفع المالئكة الصلوات واألعمال الصالحة إلى عرش اهللا طوبیا 
  ٣: ٩٩أخنوخ . یرفعون األعمال السیئة والمعاصي

  
سجالت      بكتب الك) Bالنسخة  (١٠وتسمى ھذه السجالت في سفر وصیة إبراھیم     ك ال ن تل ا، وم م إیاھ روبیم بسبب حفظھ

  .سوف یقرؤون في ساحة الدینونة العظیمة في العالم اآلخر سجل األعمال الصالحة أو اآلثمة للمرء
  

  ٢٢: ١٦قارن لوقا ، ) Aالنسخة  (٢٠سفر وصیة إبراھیم . یحضر المالئكة أرواح الصالحین إلى الجنة
  

ي مغادرتھ ت ف ة روح المی ق المالئك المتراف ذا الع ون  : ا لھ سالم، یرافق ي أو ال وت اإللھ ة الكھن ن مالئك صب م ة ع ثالث
شد  ." یستریحون في مضاجعھم : " والثانیة تنشد." یدخل السالم: "الصالح، األولى تنشد   ة تن تقامة  " والثالث سالك باالس ." ال

ة الع    ] ٢: ٥٧إشعیا  [ ن مالئك ائلین  ، لكن عندما یغادر العاصي الشریر، یرافقھ ثالثة عصب م اب، ق ال    : "ق یس سالٌم، ق ل
  .(.Ket. 104a, Num. R. xi)]  ٢١: ٥٧إشعیا ." [إلھي، لألشرار

  
 mal'ake ḥabbalahأو ) ١: ٦٦، ١: ٦٣، ١: ٥٦، ١: ٥٣انظر أخنوخ (یسمى مالئكة تنفیذ دینونة اهللا بمالئكة العقاب 

(Shab. 55a; Yer. Shebu. vi. 37a; compare Apoc. John, vii. 2, xii. 7)  
  

 یرمون أرواح األشرار بمقالع من A12 / B11)(یبھم كالتالي في سفر وصیة إبراھیم ذوصف عنفھم وأسلوب تع
  )Shab. 152b قارن . (طرف العالم إلى طرفھ اآلخر
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  . قیظیف، أف، حیمة، مشحیت، مشابِّر، مكالِّھ، ویترأسھم مالك الموت دومة: یقود ھؤالء ستة أو سبعة مالئكة قادة ھم
(Shab. 89a; 55a, Ex. R. xli.; Testament of Abraham, A, xviii.xx.)  

  
  .، لذا ال فرصة للتوبة حین یأمر اهللا بعقاب]اآلثمین[یبقي اهللا مالئكة الھالك بعیدًا عنھ دومًا، خشیة أن یھاجموا 

(Yer. Ta'anit, ii. 65b)  
  
  

  Angels of the Nether World) مالئكة العالم السفلي(من عنوان 
  

 (Sanh. 94a, Shab. 152b) .  ھو مالك السكون، أمیر العالم السفلّي المسؤول عن األرواحDumahفي التلمود، دومة 
  .(Ber. 18b)]. الھاویة[یعلن وصول القادمین الجدد في الشیؤول 

  
ساجیل أو ناسراجیل طبقًا لمدراش كونین، فھناك ثالثة أمراء موضوعین على الثالث بوابات العلیا ھم كیبود وناجرا

  . أمیر جیھنوم الذي أرى موسى العالَم السفلي وعذاب األشرار
(Shir ha-Shirim fragment in Wertheimer's "Bate Midrashot," iv. 24; Jellinek, "B. H." iii. 63, v. 130) 

 
و ) الوازن(دوقیل : رواحیشار إلى مالكین كبیرین حاضرین عند دینونة األ) Aالنسخة  (١٣في سفر وصیة إبراھیم 

  ).أي الناري أو عدیم الرحمة(بوروئل 
  

یشار إلى السبعة مالئكة التالین Maseket Gan Eden and Gehinnom (Jellinek, "B. H." v. 44 في مدراش كونین و 
  :لسبعة أقسام جھنم

  
، بوسیل، روجزیل )ھراوة اهللا(، ُحطریل)وباء اهللا(، ماكاتیل)دینونة اهللا(، شوفطیل)الملتھب(، الھاتیل)قاسي اهللا(قوشیل

  ).غضب اهللا(
  

  General Historical Development) التطور التاریخي العام(من عنوان 
  

وه  (في الكتابات المبكرة بالكتاب المقدس ترد كلمة     ى   ) مالك یھ ة بمعن رب   (العبری ن ال ًا،    )رسول م رد دوم ، بصیغة المف
ا   عل. ویقصد بھا ظھورات ذاتیة للرب نفسھ  وین والخروج وغیرھم ك  . (ى ما نرى في سفر التك : ٣، خر  ١٣-١١: ٣١تل

  )٢٢-١١: ٦، قض ١١: ٢٢ ، قارن تك ٦-٢
  

  )١٦: ١٣، قض ٣١: ٢٢، عد١٧: ٢١، ١١: ١٦تك . (أحیانًا یمیز المالك نفسھ عن الرب یھوه الذي أرسلھ
  

و مجرد   ، لم یكن لم) ٥: ١٢، ھوشع ٢٥: ٣٢، ٢: ١٨تك (ورغم ظھوره في شكل بشري       الك الرب شخصیة ذاتیة، فھ
رب      ضور ال ساوي ح ن أن ی رب، وال یمك ت لل ي مؤق رب    . تجل ول ال ع موسى بق م یقن ذا ل ا،   ٢: (ل َك َمَالًك ُل َأَماَم ا ُأْرِس َوَأَن

اً ٢: ٣٣الخروج  .) یِّیَنَوَأْطُرُد اْلَكْنَعاِنیِّیَن َواَألُموِریِّیَن َواْلِحثِّیِّیَن َواْلِفِرزِّیِّیَن َواْلِحوِّیِّیَن َواْلَیُبوسِ     ھُ  ١٥: (، مجیب اَل َل ْم  «: َفَق ِإْن َل
اَز    ١٦َیِسْر َوْجُھَك َفَال ُتْصِعْدَنا ِمْن ھُھَنا،        ا؟ َفَنْمَت ِسیِرَك َمَعَن َفِإنَُّھ ِبَماَذا ُیْعَلُم َأنِّي َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْیَنْیَك َأَنا َوَشْعُبَك؟ َأَلْیَس ِبَم

  ١٦-١٥: ٣٣الخروج .) » َجِمیِع الشُُّعوِب الَِّذیَن َعَلى َوْجِھ اَألْرِضَأَنا َوَشْعُبَك َعْن
  

في العقل الیھودي أخذت ھذه المالئكة مكان قوى الطبیعة المؤلھة من األمم الوثنیة األخرى، ولعل العملیة النفسیة الدینیة     
ص              درج من ات كت ذه الكائن راض ھ د اإلسرائیلي افت رب      كانت مختلفة فاستوجب التوحی ین ال بي سماوي جاھز للوساطة ب

  . والبشر
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  Postexilic Periodفترة السبي وما بعده 
  

ھ، وآخرون یحیطون                     ي أعمال ساعدونھ ف دم ی ة وخ وه مالئك رب یھ تأثرت الیھودیة بالعقائد البابلیة والفارسیة، وصار لل
ي     بعرشھ أو یحملونھ، وكتبة وحفظة سجالت وقادة، على غرار بالط ملك أرضي بتدر  ب ف ا تطل ج مناصب حاشیتھ، مم

سھ          سیر وجودھم نف ن ضمن    ...الكتابات الالحقة بالھاجادة واألبوكریفا توضیحات كثیرة عنھم وعن وظائفھم، وتف خ وم إل
  .  ذلك كما نرى في سفر أیوب المحكمة اإللھیة
    

  Angelology Systematizedتنظیم معتقدات المالئكة 
  
 إلى قائد جنود الرب لكن بال اسم، في حزقیال نرى الدور البارز للمالئكة في  نرى إشارة١٥: ٥في یشوع ) بتصرف(

أما في سفر . رؤیاه لھم، وبعض األدوار في شرح األوامر والكالم اإللھي، لكن كالم اهللا كان من اهللا إلى حزقیال مباشرة
  .ي بنفسھزكریا فھو یتسلم كل الوحي من المالك كوسیط بینھ وبین الرب، ولم یعد الرب یوح

  
أول تصنیف لرتب المالئكة نراه في سفر دانیال حیث یذكر میخائیل رئیس المالئكة، ونرى في سفر طوبیا الظھور 

  .الوحید في الكتاب المقدس السم المالك رافائیل
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  :ھات مع اإلسالمالتشاب
  

   حضور المالئكة مجالس العلم الدیني والذكر-أوًال
  

  :روى البخاري

 َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ -  ٦٤٠٨
َم ِإنَّ ِللَِّھ َمَلاِئَكًة َیُطوُفوَن ِفي الطُُّرِق َیْلَتِمُسوَن َأْھَل الذِّْكِر َفِإَذا َوَجُدوا َقْوًما َیْذُكُروَن اللََّھ َتَناَدْوا َھُلمُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم َعَلْیِھ َوَسلَّ

 َربُُّھْم َوُھَو َأْعَلُم ِمْنُھْم َما َیُقوُل ِعَباِدي َقاُلوا َیُقوُلوَن ُیَسبُِّحوَنَك َقاَل َفَیُحفُّوَنُھْم ِبَأْجِنَحِتِھْم ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َقاَل َفَیْسَأُلُھْم
ي َقاَل َوُیَكبُِّروَنَك َوَیْحَمُدوَنَك َوُیَمجُِّدوَنَك َقاَل َفَیُقوُل َھْل َرَأْوِني َقاَل َفَیُقوُلوَن َلا َواللَِّھ َما َرَأْوَك َقاَل َفَیُقوُل َوَكْیَف َلْو َرَأْوِن

َیُقوُلوَن َلْو َرَأْوَك َكاُنوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة َوَأَشدَّ َلَك َتْمِجیًدا َوَتْحِمیًدا َوَأْكَثَر َلَك َتْسِبیًحا َقاَل َیُقوُل َفَما َیْسَأُلوِني َقاَل َیْسَأُلوَنَك 
 َیا َربِّ َما َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُل َفَكْیَف َلْو َأنَُّھْم َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُلوَن َلْو َأنَُّھْم اْلَجنََّة َقاَل َیُقوُل َوَھْل َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُلوَن َلا َواللَِّھ

اِر َقاَل َیُقوُل َوَھْل َرَأْوَھا َكاُنوا َأَشدَّ َعَلْیَھا ِحْرًصا َوَأَشدَّ َلَھا َطَلًبا َوَأْعَظَم ِفیَھا َرْغَبًة َقاَل َفِممَّ َیَتَعوَُّذوَن َقاَل َیُقوُلوَن ِمْن النَّ
َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُلوَن َلا َواللَِّھ َیا َربِّ َما َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُل َفَكْیَف َلْو َرَأْوَھا َقاَل َیُقوُلوَن َلْو َرَأْوَھا َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنَھا ِفَراًرا َوَأَشدَّ 

 َقْد َغَفْرُت َلُھْم َقاَل َیُقوُل َمَلٌك ِمْن اْلَمَلاِئَكِة ِفیِھْم ُفَلاٌن َلْیَس ِمْنُھْم ِإنََّما َجاَء ِلَحاَجٍة َقاَل ُھْم َلَھا َمَخاَفًة َقاَل َفَیُقوُل َفُأْشِھُدُكْم َأنِّي
ِھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اْلُجَلَساُء َلا َیْشَقى ِبِھْم َجِلیُسُھْم َرَواُه ُشْعَبُة َعْن اْلَأْعَمِش َوَلْم َیْرَفْعُھ َوَرَواُه ُسَھْیٌل َعْن َأِبی

  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم



 ٩٤

  :وروى مسلم
  
ي صلى      ] ٢٦٨٩[  حدثنا محمد بن حاتم بن میمون حدثنا بھز حدثنا وھیب حدثنا سھیل عن أبیھ عن أبي ھریرة عن النب

ة سیارة فضال یتبعون مج         الى مالئك ارك وتع دوا        اهللا علیھ وسلم قال إن هللا تب ھ ذكر قع سا فی دوا مجل إذا وج ذكر ف الس ال
ال        سماء ق ى ال معھم وحف بعضھم بعضا بأجنحتھم حتى یملؤا ما بینھم وبین السماء الدنیا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إل
ك        سبحونك ویكبرون ي األرض ی ك ف اد ل د عب ن عن ا م ون جئن تم فیقول ن جئ ن أی م م م بھ و أعل ل وھ ز وج سألھم اهللا ع فی

و       ویھللونك   ف ل ویحمدونك ویسألوك قال وماذا یسألوني قال یسألونك جنتك قال وھل رأوا جنتي قالوا ال أي رب قال فكی
و               ف ل ال فكی الوا ال ق اري ق ال وھل رأوا ن ا رب ق ارك ی ن ن رأوا جنتي قالوا ویستجیرونك قال ومم یستجیرونني قالوا م

یھم  رأوا ناري قالوا ویستغفرونك قال فیقول قد غفرت لھم فأعطی      تھم ما سألوا وأجرتھم مما استجاروا قال فیقولون رب ف
  فالن عبد خطاء إنما مر فجلس معھم قال فیقول ولھ غفرت ھم القوم ال یشقى بھم جلیسھم 

  
ي         ] ٧٩٦ [  دثنا أب وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قاال حدثنا یعقوب بن إبراھیم ح

ي                 حدثنا یزید بن     رأ ف ة یق و لیل ا ھ ن حضیر بینم ھ أن أسید ب دري حدث ا سعید الخ ھ أن أب اب حدث ن خب الھاد أن عبد اهللا ب
ة      ل الظل مربده إذ جالت فرسھ فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أیضا قال أسید فخشیت أن تطأ یحیى فقمت إلیھا فإذا مث

ا       فوق رأسي فیھا أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراھا قال         ت ی لم فقل ھ وس  فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا علی
ن      رإ ب رسول اهللا بینما أنا البارحة من جوف اللیل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اق

ضا            ت أی م جال رأت ث ال فق ن حضیر ق ال  حضیر قال فقرأت ثم جالت أیضا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اقرإ ب فق
ة        ل الظل ت مث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اقرإ بن حضیر قال فانصرفت وكان یحیى قریبا منھا خشیت أن تطأه فرأی
و       ك ول فیھا أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراھا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تلك المالئكة كانت تستمع ل

   .قرأت ألصبحت یراھا الناس ما تستتر منھم 
  
ى                 ] ٢٦٩٩[  ال یحی ى ق ظ لیحی داني واللف ن العالء الھم د ب ي شیبة ومحم ن أب و بكر ب حدثنا یحیى بن یحیى التمیمي وأب

ھ              ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق رة ق ي ھری أخبرنا وقال اآلخران حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أبي صالح عن أب
سر اهللا       وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا    ى معسر ی سر عل ن ی ة وم  عنھ كربة من كرب یوم القیام

علیھ في الدنیا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ ومن 
وت ا                   ن بی ت م ي بی وم ف ع ق ا اجتم ة وم ى الجن ا إل ھ طریق ھ ب ا سھل اهللا ل ھ علم تمس فی ا یل اب اهللا   سلك طریق ون كت هللا یتل

ھ            ھ عمل ن بطأ ب ده وم ویتدارسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم اهللا فیمن عن
  لم یسرع بھ نسبھ 

  
  

  :وصف نعیم الفردوس الحسي: ثانیًا
  

  .یماثلھ الكثیر من اآلیات في القرآن عن الفاكھة واللحم
  

  :تسبیح المالئكة: ثالثا
  

  یذكر كثیرًا في كتاب الیھود المقدس، وكذلك في القرآن، 
  
َوُیَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمالِئَكُة ِمْن ِخیَفِتِھ َوُیْرِسُل الصََّواِعَق َفُیِصیُب ِبَھا َمْن َیَشاُء َوُھْم ُیَجاِدُلوَن ِفي اللَِّھ َوُھَو َشِدیُد {

  الرعد} )١٣(اْلِمَحاِل 
  
َیَخاُفوَن َربَُّھْم ِمْن َفْوِقِھْم ) ٤٩(َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالِئَكُة َوُھْم ال َیْسَتْكِبُروَن   َیْسُجُد َما ِفي السََّمَواِتَوِللَِّھ{

   النحل})٥٠(َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن 



 ٩٥

  })٧٥( ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُقِضَي َبْیَنُھْم ِباْلَحقِّ َوِقیَل اْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن َوَتَرى اْلَمالِئَكَة َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُیَسبُِّحوَن{
لََّھ ُھَو اْلَغُفوُر َتَكاُد السََّمَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِھنَّ َواْلَمالِئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوَیْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اَألْرِض َأال ِإنَّ ال{

  الشورى} )٥(الرَِّحیُم 
  
َلْن َیْسَتنِكَف اْلَمِسیُح َأْن َیُكوَن َعْبدًا ِللَِّھ َوال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَن َوَمْن َیْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدِتِھ َوَیْسَتْكِبْر َفَسَیْحُشُرُھْم ِإَلْیِھ َجِمیعًا {
   النساء})١٧٢(
  

  لھیكل السماويأسطورة ا: رابعًا
  

  :كان محمد یقول عن الكعبة مقسمًا بھا على لسان اهللا المزعوم في القرآن، بقولھ
  
َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر ) ٥(َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع ) ٤(َواْلَبْیِت اْلَمْعُموِر ) ٣(ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر ) ٢(َوِكَتاٍب َمْسُطوٍر ) ١(َوالطُّوِر {
  الطور} )٦(
  

ا یتحدث بوضوح عن الكعبة، البیت، بیت اهللا، لكن تم تألیف أسطورة الحقة وضعت في األحادیث بالبخاري وھو ھن
  :ومسلم وأحمد، تقول عن رحلة معراجھ للسماوات

  
  :٣٢٠٧من حدیث البخاري 

  
َمَعَك ِقیَل ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم َفَأَتْیَنا السََّماَء السَّاِبَعَة ِقیَل َمْن َھَذا ِقیَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن .............. 

 اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى ِإْبَراِھیَم َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن اْبٍن َوَنِبيٍّ َفُرِفَع ِلي اْلَبْیُت اْلَمْعُموُر َفَسَأْلُت ِجْبِریَل َفَقاَل
َھَذا اْلَبْیُت اْلَمْعُموُر ُیَصلِّي ِفیِھ ُكلَّ َیْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك ِإَذا َخَرُجوا َلْم َیُعوُدوا ِإَلْیِھ آِخَر َما َعَلْیِھْم َوُرِفَعْت ِلي ِسْدَرُة 

ُیوِل ِفي َأْصِلَھا َأْرَبَعُة َأْنَھاٍر َنْھَراِن َباِطَناِن َوَنْھَراِن َظاِھَراِن َفَسَأْلُت اْلُمْنَتَھى َفِإَذا َنِبُقَھا َكَأنَُّھ ِقَلاُل َھَجَر َوَوَرُقَھا َكَأنَُّھ آَذاُن اْلُف
  .......ِجْبِریَل َفَقاَل َأمَّا اْلَباِطَناِن َفِفي اْلَجنَِّة َوَأمَّا الظَّاِھَراِن النِّیُل َواْلُفَراُت

  
  

  بالنسبة لوظائف المالئكة الكونیة األسطوریة: رابعًا
  
} )٥(َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمرًا ) ٤(َفالسَّاِبَقاِت َسْبقًا ) ٣(َوالسَّاِبَحاِت َسْبحًا ) ٢(َوالنَّاِشَطاِت َنْشطًا ) ١(َوالنَّاِزَعاِت َغْرقًا {

  النازعات
  
َرْحَمًة ) ٥(َأْمرًا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن ) ٤(ٍر َحِكیٍم ِفیَھا ُیْفَرُق ُكلُّ َأْم) ٣(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن {

  الدخان} )٧(َواَألْرِض َوَما َبْیَنُھَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنیَن  َربِّ السََّمَواِت) ٦(ِمْن َربَِّك ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم 
َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفیَھا ) ٣(َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َأْلِف َشْھٍر ) ٢(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر ) ١ (ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر{

  القدر} )٤(ِبِإْذِن َربِِّھْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 
  

  :وروى البخاري
  

َنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َیْبُلُغ ِبِھ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّث-  ٤٧٠١
َلى َصْفَواٍن َقاَل َعِليٌّ َوَقاَل َغْیُرُه َقاَل ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر ِفي السََّماِء َضَرَبْت اْلَمَلاِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَھا ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِھ َكالسِّْلِسَلِة َع

َفَیْسَمُعَھا } اْلَحقَّ َوُھَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیُر { ِللَِّذي َقاَل } ُفزَِّع َعْن ُقُلوِبِھْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا { َصْفَواٍن َیْنُفُذُھْم َذِلَك َفِإَذا 
و السَّْمِع َھَكَذا َواِحٌد َفْوَق آَخَر َوَوَصَف ُسْفَیاُن ِبَیِدِه َوَفرََّج َبْیَن َأَصاِبِع َیِدِه اْلُیْمَنى َنَصَبَھا َبْعَضَھا ُمْسَتِرُقو السَّْمِع َوُمْسَتِرُق



 ٩٦

َما َلْم ُیْدِرْكُھ َحتَّى َیْرِمَي ِبَھا ِإَلى الَِّذي َفْوَق َبْعٍض َفُربََّما َأْدَرَك الشَِّھاُب اْلُمْسَتِمَع َقْبَل َأْن َیْرِمَي ِبَھا ِإَلى َصاِحِبِھ َفُیْحِرَقُھ َوُربَّ
َیِلیِھ ِإَلى الَِّذي ُھَو َأْسَفَل ِمْنُھ َحتَّى ُیْلُقوَھا ِإَلى اْلَأْرِض َوُربََّما َقاَل ُسْفَیاُن َحتَّى َتْنَتِھَي ِإَلى اْلَأْرِض َفُتْلَقى َعَلى َفْم السَّاِحِر 

َبٍة َفُیَصدَُّق َفَیُقوُلوَن َأَلْم ُیْخِبْرَنا َیْوَم َكَذا َوَكَذا َیُكوُن َكَذا َوَكَذا َفَوَجْدَناُه َحقا ِلْلَكِلَمِة الَِّتي ُسِمَعْت ِمْن َفَیْكِذُب َمَعَھا ِماَئَة َكْذ
ْن َأِبي ُھَرْیَرَة ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر َوَزاَد َواْلَكاِھِن و السََّماِء َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا َعْمٌرو َعْن ِعْكِرَمَة َع

َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َفَقاَل َقاَل َعْمٌرو َسِمْعُت ِعْكِرَمَة َحدََّثَنا َأُبو ُھَرْیَرَة َقاَل ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر َوَقاَل َعَلى 
ْم السَّاِحِر ُقْلُت ِلُسْفَیاَن آْنَت َسِمْعَت َعْمًرا َقاَل َسِمْعُت ِعْكِرَمَة َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل َنَعْم ُقْلُت ِلُسْفَیاَن ِإنَّ ِإْنَساًنا َرَوى َف

رَِّغ َقاَل ُسْفَیاُن َھَكَذا َقَرَأ َعْمٌرو َفَلا َأْدِري َسِمَعُھ َھَكَذا َأْم َلا َعْنَك َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َوَیْرَفُعُھ َأنَُّھ َقَرَأ ُف
  َقاَل ُسْفَیاُن َوِھَي ِقَراَءُتَنا

  
ُعْرَوُة َأنَّ َعاِئَشَة  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َأْخَبَرَنا اْبُن َوْھٍب َقاَل َأْخَبَرِني ُیوُنُس َعْن اْبِن ِشَھاٍب َقاَل َحدََّثِني -  ٣٢٣١

َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحدََّثْتُھ َأنََّھا َقاَلْت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َھْل َأَتى َعَلْیَك َیْوٌم َكاَن َأَشدَّ 
ِمْن َقْوِمِك َما َلِقیُت َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقیُت ِمْنُھْم َیْوَم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َیاِلیَل ْبِن ِمْن َیْوِم ُأُحٍد َقاَل َلَقْد َلِقیُت 

ا َوَأَنا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا َعْبِد ُكَلاٍل َفَلْم ُیِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْھُموٌم َعَلى َوْجِھي َفَلْم َأْسَتِفْق ِإلَّ
ِبَسَحاَبٍة َقْد َأَظلَّْتِني َفَنَظْرُت َفِإَذا ِفیَھا ِجْبِریُل َفَناَداِني َفَقاَل ِإنَّ اللََّھ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْیَك َوَقْد َبَعَث ِإَلْیَك 

َباِل ِلَتْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفیِھْم َفَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل َفَسلََّم َعَليَّ ُثمَّ َقاَل َیا ُمَحمَُّد َفَقاَل َذِلَك ِفیَما ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َمَلَك اْلِج
  ْرُجو َأْن ُیْخِرَج اللَُّھ ِمْن َأْصَلاِبِھْم َمْن َیْعُبُد اللََّھ َوْحَدُه َلا ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئاَعَلْیِھْم اْلَأْخَشَبْیِن َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْل َأ

  

 َأَبا ُھَرْیَرَة  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َسِمْعُت َأَبا َصاِلٍح َیُقوُل َسِمْعُت- ٦٤٧
َیُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َصَلاُة الرَُّجِل ِفي اْلَجَماَعِة ُتَضعَُّف َعَلى َصَلاِتِھ ِفي َبْیِتِھ َوِفي ُسوِقِھ َخْمًسا 

مَّ َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َلا ُیْخِرُجُھ ِإلَّا الصََّلاُة َلْم َیْخُط َخْطَوًة ِإلَّا ُرِفَعْت َوِعْشِریَن ِضْعًفا َوَذِلَك َأنَُّھ ِإَذا َتَوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُث
ْیِھ اللَُّھمَّ اْرَحْمُھ َلُھ ِبَھا َدَرَجٌة َوُحطَّ َعْنُھ ِبَھا َخِطیَئٌة َفِإَذا َصلَّى َلْم َتَزْل اْلَمَلاِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْیِھ َما َداَم ِفي ُمَصلَّاُه اللَُّھمَّ َصلِّ َعَل

  َوَلا َیَزاُل َأَحُدُكْم ِفي َصَلاٍة َما اْنَتَظَر الصََّلاَة

  

  :وروى مسلم
  
ز              ] ٢٩٨٤[  د العزی دثنا عب ن ھارون ح د ب حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب واللفظ ألبي بكر قاال حدثنا یزی

ي عن أبي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال بینا رجل بن أبي سلمة عن وھب بن كیسان عن عبید بن عمیر اللیث    
ك           ن تل بفالة من األرض فسمع صوتا في سحابة اسق حدیقة فالن فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة م

ا ع                    ھ ی ال ل اء بمسحاتھ فق ھ یحول الم ي حدیقت ائم ف إذا رجل ق اء ف ع الم ا   الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلھ فتتب د اهللا م ب
سحاب      اسمك قال فالن لالسم الذي سمع في السحابة فقال لھ یا عبد اهللا لم تسألني عن اسمى فقال أني سمعت صوتا في ال
ا فأتصدق           ا یخرج منھ ى م الذي ھذا ماؤه یقول أسق حدیقة فالن السمك فما تصنع فیھا قال أما إذ قلت ھذا فإني أنظر إل

   فیھا ثلثھ بثلثھ وآكل أنا وعیالي ثلثا وأرد
  

  :وروى أحمد
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ َعْن َأَنٍس َأْو َغْیِرِه- ١١٩٥٧
ْیُكْم َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَقاَل َسْعٌد َوَعَلْیَك السََّلاُم َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َفَقاَل السََّلاُم َعَل

َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَلْم ُیْسِمْع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى َسلََّم َثَلاًثا َوَردَّ َعَلْیِھ َسْعٌد َثَلاًثا َوَلْم ُیْسِمْعُھ َفَرَجَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ 
ْیِھ َوَسلََّم َواتََّبَعُھ َسْعٌد َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َما َسلَّْمَت َتْسِلیَمًة ِإلَّا ِھَي ِبُأُذِني َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْیَك َوَلْم ُأْسِمْعَك َعَل

َلُھ اْلَبْیَت َفَقرََّب َلُھ َزِبیًبا َفَأَكَل َنِبيُّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَلمَّا َفَرَغ َقاَل َأْحَبْبُت َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َسَلاِمَك َوِمْن اْلَبَرَكِة ُثمَّ َأْدَخ
  َأَكَل َطَعاَمُكْم اْلَأْبَراُر َوَصلَّْت َعَلْیُكْم اْلَمَلاِئَكُة َوَأْفَطَر ِعْنَدُكْم الصَّاِئُموَن



 ٩٧

  ي لألنبیاءظھور المالئكة بشكل إنسان: خامسًا
  

  :نقارن ھذا مع ظھور  جبریل لمحمد كثیرًا في األحادیث وكتب السیرة بشكل بشري، مثًال في البخاري
  

َة َقاَل َكاَن النَِّبيُّ  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا َأُبو َحیَّاَن التَّْیِميُّ َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْیَر- ٥٠
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َباِرًزا َیْوًما ِللنَّاِس َفَأَتاُه ِجْبِریُل َفَقاَل َما اْلِإیَماُن َقاَل اْلِإیَماُن َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوِبِلَقاِئِھ َوُرُسِلِھ 

َي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوَم اُم َقاَل اْلِإْسَلاُم َأْن َتْعُبَد اللََّھ َوَلا ُتْشِرَك ِبِھ َوُتِقیَم الصََّلاَة َوُتَؤدَِّوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث َقاَل َما اْلِإْسَل
َك َقاَل َمَتى السَّاَعُة َقاَل َما اْلَمْسُئوُل َعْنَھا َرَمَضاَن َقاَل َما اْلِإْحَساُن َقاَل َأْن َتْعُبَد اللََّھ َكَأنََّك َتَراُه َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّھ َیَرا

ِبَأْعَلَم ِمْن السَّاِئِل َوَسُأْخِبُرَك َعْن َأْشَراِطَھا ِإَذا َوَلَدْت اْلَأَمُة َربََّھا َوِإَذا َتَطاَوَل ُرَعاُة اْلِإِبِل اْلُبْھُم ِفي اْلُبْنَیاِن ِفي َخْمٍس َلا 
اْلآَیَة ُثمَّ َأْدَبَر َفَقاَل ُردُّوُه َفَلْم َیَرْوا َشْیًئا َفَقاَل َھَذا }ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة{ ُثمَّ َتَلا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمَیْعَلُمُھنَّ ِإلَّا اللَُّھ

  َذِلك ُكلَُّھ ِمْن اْلِإیَماِنِجْبِریُل َجاَء ُیَعلُِّم النَّاَس ِدیَنُھْم َقاَل َأُبو َعْبد اللَِّھ َجَعَل 
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلاٍم َأْخَبَرَنا َعْبَدُة َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى -  ٢٨١٣
َدِق َوَوَضَع السَِّلاَح َواْغَتَسَل َفَأَتاُه ِجْبِریُل َوَقْد َعَصَب َرْأَسُھ اْلُغَباُر َفَقاَل َوَضْعَت السَِّلاَح اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا َرَجَع َیْوَم اْلَخْن

ْیَظَة َقاَلْت َفَخَرَج ِإَلْیِھْم َرُسوُل َفَواللَِّھ َما َوَضْعُتُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأْیَن َقاَل َھا ُھَنا َوَأْوَمَأ ِإَلى َبِني ُقَر
  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

  
  

  نزول المالئكة للقتال وأسلحتھم: سادسا
  

  :لسابق، وكذلك اآلیاتانظر الحدیث ا
  
ِإْذ َتُقوُل ِلْلُمْؤِمِنیَن َأَلْن َیْكِفَیُكْم َأْن ُیِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثالَثِة ) ١٢٣(ُروَن َوَلَقْد َنَصَرُكْم اللَُّھ ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم َتْشُك{

 َبَلى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَیْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِھْم َھَذا ُیْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف ِمْن) ١٢٤(آالٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْنَزِلیَن 
َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم ِبِھ َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِكیِم ) ١٢٥(اْلَمالِئَكِة ُمَسوِِّمیَن 

  آل عمران} )١٢٦(
  
َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم ) ٩(دُُّكْم ِبَأْلٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفیَن ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِم{

  األنفال} )١٠(َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم 
  

  :وروى البخاري
  

ُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا َجِریٌر َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَعاِذ ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َراِفٍع الزَُّرِقيِّ َعْن َأِبیِھ  َحدََّثِني ِإْسَحاُق ْب-  ٣٩٩٢
وَن َأْھَل َبْدٍر ِفیُكْم َقاَل ِمْن َأْفَضِل َوَكاَن َأُبوُه ِمْن َأْھِل َبْدٍر َقاَل َجاَء ِجْبِریُل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َما َتُعدُّ

  اْلُمْسِلِمیَن َأْو َكِلَمًة َنْحَوَھا َقاَل َوَكَذِلَك َمْن َشِھَد َبْدًرا ِمْن اْلَمَلاِئَكِة

ْلَعَقَبِة  حدثنا سلمان بن حرب بحدثنا عن حمادعن یحیى عن معاذبن ِرَفاَعُة ِمْن َأْھِل َبْدٍر َوَكاَن َراِفٌع ِمْن َأْھِل ا٣٩٩٣
َفَكاَن َیُقوُل ِلاْبِنِھ َما َیُسرُِّني َأنِّي َشِھْدُت َبْدًرا ِباْلَعَقَبِة َقاَل َسَأَل ِجْبِریُل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَھَذا َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن 

 ْبَن ِرَفاَعَة َأنَّ َمَلًكا َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحَوُه َوَعْن َیْحَیى َأنَّ َمْنُصوٍر َأْخَبَرَنا َیِزیُد َأْخَبَرَنا َیْحَیى َسِمَع ُمَعاَذ
   ُھَو ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلامَیِزیَد ْبَن اْلَھاِد َأْخَبَرُه َأنَُّھ َكاَن َمَعُھ َیْوَم َحدََّثُھ ُمَعاٌذ َھَذا اْلَحِدیَث َفَقاَل َیِزیُد َفَقاَل ُمَعاٌذ ِإنَّ السَّاِئَل

 َحدََّثِني ِإْبَراِھیُم ْبُن ُموَسى َأْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوھَّاِب َحدََّثَنا َخاِلٌد َعْن ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َأنَّ -  ٣٩٩٥
  ٍر َھَذا ِجْبِریُل آِخٌذ ِبَرْأِس َفَرِسِھ َعَلْیِھ َأَداُة اْلَحْرِبالنَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیْوَم َبْد



 ٩٨

 َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا اْبُن ُنَمْیٍر َعْن ِھَشاٍم َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َقاَلْت َلمَّا َرَجَع -  ٤١١٧
لَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن اْلَخْنَدِق َوَوَضَع السَِّلاَح َواْغَتَسَل َأَتاُه ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َفَقاَل َقْد َوَضْعَت السَِّلاَح َواللَِّھ َما النَِّبيُّ َصلَّى ال

  َظَة َفَخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلْیِھْمَوَضْعَناُه َفاْخُرْج ِإَلْیِھْم َقاَل َفِإَلى َأْیَن َقاَل َھا ُھَنا َوَأَشاَر ِإَلى َبِني ُقَرْی

 َحدََّثَنا ُموَسى َحدََّثَنا َجِریُر ْبُن َحاِزٍم َعْن ُحَمْیِد ْبِن ِھَلاٍل َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى اْلُغَباِر -  ٤١١٨
  َغْنٍم َمْوِكَب ِجْبِریَل َصَلَواُت اللَِّھ َعَلْیِھ ِحیَن َساَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلى َبِني ُقَرْیَظَةَساِطًعا ِفي ُزَقاِق َبِني 

  
  :وفي السیرة النبویة البن ھشام عن ابن إسحاق

  
 .ثم ُشدوا َشدَّة رجل واحدإذا رأیتموھم فاكسروا جفوَن سیوِفكم ، : ثم قال مالك للناس : قال ابن إسحاق 

أن مالك بن : وحدثني أمیة ابن عبد الّلھ بن عمرو بن عثمان أنھ ُحدث : قال : عیون مالك بن َعوف ونزول المالئكة 
رأینا ِرجاال بیضًا على : ما شأنكم ؟ فقالوا !  ویلكم: عوف بعث عیونا من رجاِلھ ، فأتوه وقد تفرقت أوصاُلھم ، فقال 

  .  فوالّلھ ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالّلھ ما رده ذلك عن وجھھ أن مضى على ما یریدَخْیل ُبْلق ،
  

  النبي فقط من قد یرى المالك: سابعًا

  :نفس ادعاآت محمد في دعوتھ الدینیة، نقرأ مثًال في البخاري

ِزیِز ْبِن ُرَفْیٍع َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن َعْبِد اْلَع-٦٤٤٣
ُه َأْن َخَرْجُت َلْیَلًة ِمْن اللََّیاِلي َفِإَذا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْمِشي َوْحَدُه َوَلْیَس َمَعُھ ِإْنَساٌن َقاَل َفَظَنْنُت َأنَُّھ َیْكَر

َیْمِشَي َمَعُھ َأَحٌد َقاَل َفَجَعْلُت َأْمِشي ِفي ِظلِّ اْلَقَمِر َفاْلَتَفَت َفَرآِني َفَقاَل َمْن َھَذا ُقْلُت َأُبو َذرٍّ َجَعَلِني اللَُّھ ِفَداَءَك َقاَل َیا َأَبا َذرٍّ 
ُھْم اْلُمِقلُّوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإلَّا َمْن َأْعَطاُه اللَُّھ َخْیًرا َفَنَفَح ِفیِھ َیِمیَنُھ َوِشَماَلُھ َتَعاَلْھ َقاَل َفَمَشْیُت َمَعُھ َساَعًة َفَقاَل ِإنَّ اْلُمْكِثِریَن 

ٍع َحْوَلُھ ِحَجاَرٌة َفَقاَل َوَبْیَن َیَدْیِھ َوَوَراَءُه َوَعِمَل ِفیِھ َخْیًرا َقاَل َفَمَشْیُت َمَعُھ َساَعًة َفَقاَل ِلي اْجِلْس َھا ُھَنا َقاَل َفَأْجَلَسِني ِفي َقا
ِلي اْجِلْس َھا ُھَنا َحتَّى َأْرِجَع ِإَلْیَك َقاَل َفاْنَطَلَق ِفي اْلَحرَِّة َحتَّى َلا َأَراُه َفَلِبَث َعنِّي َفَأَطاَل اللُّْبَث ُثمَّ ِإنِّي َسِمْعُتُھ َوُھَو ُمْقِبٌل 

مَّا َجاَء َلْم َأْصِبْر َحتَّى ُقْلُت َیا َنِبيَّ اللَِّھ َجَعَلِني اللَُّھ ِفَداَءَك َمْن ُتَكلُِّم ِفي َجاِنِب اْلَحرَِّة َوُھَو َیُقوُل َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَنى َقاَل َفَل
شِّْر ُأمََّتَك َأنَُّھ َمْن َماَت َلا َما َسِمْعُت َأَحًدا َیْرِجُع ِإَلْیَك َشْیًئا َقاَل َذِلَك ِجْبِریُل َعَلْیِھ السََّلام َعَرَض ِلي ِفي َجاِنِب اْلَحرَِّة َقاَل َب

ُیْشِرُك ِباللَِّھ َشْیًئا َدَخَل اْلَجنََّة ُقْلُت َیا ِجْبِریُل َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَنى َقاَل َنَعْم َقاَل ُقْلُت َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَنى َقاَل َنَعْم َوِإْن َشِرَب 
ُة َحدََّثَنا َحِبیُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت َواْلَأْعَمُش َوَعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُرَفْیٍع َحدََّثَنا َزْیُد ْبُن َوْھٍب ِبَھَذا َقاَل اْلَخْمَر َقاَل النَّْضُر َأْخَبَرَنا ُشْعَب

الصَِّحیُح َحِدیُث َأِبي َذرٍّ ِقیَل ِلَأِبي َعْبِد َأُبو َعْبد اللَِّھ َحِدیُث َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي الدَّْرَداِء ُمْرَسٌل َلا َیِصحُّ ِإنََّما َأَرْدَنا ِلْلَمْعِرَفِة َو
اللَِّھ َحِدیُث َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي الدَّْرَداِء َقاَل ُمْرَسٌل َأْیًضا َلا َیِصحُّ َوالصَِّحیُح َحِدیُث َأِبي َذرٍّ َوَقاَل اْضِرُبوا َعَلى َحِدیِث 

   َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ ِعْنَد اْلَمْوِتَقاَلَأِبي الدَّْرَداِء َھَذا ِإَذا َماَت 

  :وفي القرآن

َعلََّمُھ ) ٤(ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى ) ٣(َوَما َیْنِطُق َعْن اْلَھَوى ) ٢(َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ) ١(َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {
َفَأْوَحى ) ٩(َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى ) ٨(ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى ) ٧(ِباُألُفِق اَألْعَلى َوُھَو ) ٦(ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى ) ٥(َشِدیُد اْلُقَوى 

ِعْنَد ) ١٣(َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ) ١٢(َأَفُتَماُروَنُھ َعَلى َما َیَرى ) ١١(َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى ) ١٠(ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى 
َلَقْد َرَأى ) ١٧(َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى ) ١٦(ِإْذ َیْغَشى السِّْدَرَة َما َیْغَشى ) ١٥(ِعْنَدَھا َجنَُّة اْلَمْأَوى ) ١٤(ْدَرِة اْلُمْنَتَھى ِس

  النجم} )١٨( آَیاِت َربِِّھ اْلُكْبَرى ِمْن

  
  
  



 ٩٩

  مالئكة مكلفة بحراسة اإلنسان لحین موتھ: ثامنًا
  
 ِمْن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َیْحَفُظوَنُھ ِمْن َأْمِر اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأنُفِسِھْم َوِإَذا َأَراَد اللَُّھ َباٌتَلُھ ُمَعقِّ{

   الرعد})١١(ِبَقْوٍم ُسوءًا َفال َمَردَّ َلُھ َوَما َلُھْم ِمْن ُدوِنِھ ِمْن َواٍل 
  
  الطارق} )٤(ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَھا َحاِفٌظ {
  
  األنعام} )٦١(َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُیْرِسُل َعَلْیُكْم َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكْم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُھ ُرُسُلَنا َوُھْم ال ُیَفرُِّطوَن {
  

  عمالالمالئكة كتبة األ: تاسعًا
  
ِد             { ِل اْلَوِری ْن َحْب ِھ ِم َرُب ِإَلْی ُن َأْق ُسُھ َوَنْح ِھ َنْف ِوُس ِب ا ُتَوْس یِن     ) ١٦(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن َوَنْعَلُم َم ْن اْلَیِم اِن َع ى اْلُمَتَلقَِّی ِإْذ َیَتَلقَّ

ُد      ) ١٨(َرِقیٌب َعِتیٌد َما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْیِھ ) ١٧(َوَعْن الشَِّماِل َقِعیٌد     ُھ َتِحی َت ِمْن ا ُكْن َك َم َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِل
  ق} )١٩(

  االنفطار} )١٢(َیْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن ) ١١(ِكَرامًا َكاِتِبیَن ) ١٠(َوِإنَّ َعَلْیُكْم َلَحاِفِظیَن {

  ٥٣-٥١: القمر، ٢٩: ، الجاثیة٣٧-١٩: ، الحاقة٢٩-٢٨: وانظر النبأ

  :وروى البخاري 

 َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َھمَّاٍم َسِمَع َأَبا ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ - ٤١٦
 َیْبُصْق َأَماَمُھ َفِإنََّما ُیَناِجي اللََّھ َما َداَم ِفي ُمَصلَّاُه َوَلا َعْن َیِمیِنِھ َفِإنَّ َعْن َیِمیِنِھ َمَلًكا َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِإَلى الصََّلاِة َفَلا

  َوْلَیْبُصْق َعْن َیَساِرِه َأْو َتْحَت َقَدِمِھ َفَیْدِفُنَھا
  

  استقبال المالئكة ألرواح البشر: عاشرًا

  :روى مسلم

ال  حدثني عبید  ] ٢٨٧٢[   اهللا بن عمر القواریري حدثنا حماد بن زید حدثنا بدیل عن عبد اهللا بن شقیق عن أبي ھریرة ق
سماء             ول أھل ال ال ویق ا وذكر المسك ق ب ریحھ ن طی إذا خرجت روح المؤمن تلقاھا ملكان یصعدانھا قال حماد فذكر م

ھ فینط           ت تعمرین ى جسد كن ك وعل ل األرض صلى اهللا علی ن قب ول         روح طیبة جاءت م م یق ھ عز وجل ث ى رب ھ إل ق ب ل
سماء                   ول أھل ال ا ویق ا وذكر لعن ن نتنھ اد وذكر م ال حم افر إذا خرجت روحھ ق ال وإن الك انطلقوا بھ إلى آخر األجل ق
ھ              رد رسول اهللا صلى اهللا علی رة ف و ھری ال أب روح خبیثة جاءت من قبل األرض قال فیقال انطلقوا بھ إلى آخر األجل ق

  ھ على أنفھ ھكذا وسلم ریطة كانت علی
    

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

   َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِمْنَھاِل ْبِن َعْمٍرو َعْن َزاَذاَن َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل- ١٨٥٣٤
لَّى      َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي جِ  ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس ْد َفَجَل َناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْبِر َوَلمَّا ُیْلَح

َع َرْأسَ          َأْرِض َفَرَف ِھ    اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َحْوَلُھ َوَكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسَنا الطَّْیَر َوِفي َیِدِه ُعوٌد َیْنُكُت ِفي اْل َتِعیُذوا ِباللَّ اَل اْس ُھ َفَق
ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َمرََّتْیِن َأْو َثَلاًثا ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَیا َوِإْقَباٍل ِمْن اْلآِخَرِة َنَزَل ِإَلْیِھ َمَلاِئَكٌة ِمْن 



 ١٠٠

دَّ                  السََّماِء ِبیُض اْلُوُجوِه كَ    ُھ َم ُسوا ِمْن ى َیْجِل ِة َحتَّ وِط اْلَجنَّ ْن َحُن وٌط ِم ِة َوَحُن اِن اْلَجنَّ ْن َأْكَف ٌن ِم ْم َكَف شَّْمُس َمَعُھ َأنَّ ُوُجوَھُھْم ال
نَّفْ             ا ال وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن ِھ       اْلَبَصِر ُثمَّ َیِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َعَلْیِھ السََّلام َحتَّى َیْجِل ْن اللَّ َرٍة ِم ى َمْغِف ي ِإَل ُة اْخُرِج ُس الطَّیَِّب

ى                      ْیٍن َحتَّ َة َع ِدِه َطْرَف ي َی َدُعوَھا ِف ْم َی َذَھا َل ِإَذا َأَخ ُذَھا َف سَِّقاِء َفَیْأُخ ي ال ْن ِف َرُة ِم ِسیُل اْلَقْط ا َت َوِرْضَواٍن َقاَل َفَتْخُرُج َتِسیُل َكَم
ي َذلِ     ا ِف ُذوَھا َفَیْجَعُلوَھ اَل           َیْأُخ َأْرِض َق ِھ اْل ى َوْج َدْت َعَل ْسٍك ُوِج ِة ِم ِب َنْفَح ا َكَأْطَی ُرُج ِمْنَھ وِط َوَیْخ َك اْلَحُن ي َذِل ِن َوِف َك اْلَكَف

ُب َفَیقُ                   رُّوُح الطَّیِّ َذا ال ا َھ اُلوا َم ا َق ِة ِإلَّ ْن اْلَمَلاِئَك ٍإ ِم ى َمَل َسِن      َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن َیْعِني ِبَھا َعَل اٍن ِبَأْح ُن ُفَل اُن ْب وَن ُفَل وُل
َماٍء                لِّ َس ْن ُك َشیُِّعُھ ِم ْم َفُی َتُح َلُھ ُھ َفُیْف ْسَتْفِتُحوَن َل َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاُنوا ُیَسمُّوَنُھ ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى َیْنَتُھوا ِبَھا ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفَی

یَن                   ُمَقرَُّبوَھا ِإَلى السََّماءِ   ي ِعلِّیِّ ِدي ِف اَب َعْب وا ِكَت لَّ اْكُتُب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ سَّاِبَعِة َفَیُق سََّماِء ال ى ال ِھ ِإَل ى ِب ى ُیْنَتَھ ا َحتَّ  الَِّتي َتِلیَھ
اِن     َوَأِعیُدوُه ِإَلى اْلَأْرِض َفِإنِّي ِمْنَھا َخَلْقُتُھْم َوِفیَھا ُأِعیُدُھْم َوِمْنَھا ُأْخِرُجُھْم َتاَرًة      ِھ َمَلَك َسِدِه َفَیْأِتی ي َج ُأْخَرى َقاَل َفُتَعاُد ُروُحُھ ِف

َث        ِذي ُبِع ُل الَّ َذا الرَُّج ا َھ َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َربَِّي اللَُّھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل ِدیِنَي اْلِإْسَلاُم َفَیُقوَلاِن َلُھ َم
اِدي        ِف دَّْقُت َفُیَن ِھ َوَص ُت ِب ِھ َفآَمْن یُكْم َفَیُقوُل ُھَو َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیُقوَلاِن َلُھ َوَما ِعْلُمَك َفَیُقوُل َقَرْأُت ِكَتاَب اللَّ

ا           ُمَناٍد ِفي السََّماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنَِّة َوَألْ       ْن َرْوِحَھ ِھ ِم اَل َفَیْأِتی ِة َق ى اْلَجنَّ ا ِإَل ُھ َباًب وا َل ِة َواْفَتُح ِبُسوُه ِمْن اْلَجنَّ
ي َیُسرَُّك َھَذا َوِطیِبَھا َوُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه َقاَل َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِھ َحَسُن الثَِّیاِب َطیُِّب الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَّذِ     

سَّاَعَة                   ْم ال وُل َربِّ َأِق صَّاِلُح َفَیُق َك ال ا َعَمُل وُل َأَن اْلَخْیِر َفَیُق يُء ِب ُھ َیِج َك اْلَوْج َت َفَوْجُھ َیْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َلُھ َمْن َأْن
سََّماِء            َحتَّى َأْرِجَع ِإَلى َأْھِلي َوَماِلي َقاَل َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلكَ    ْن ال ِھ ِم َزَل ِإَلْی آِخَرِة َن ْن اْل اٍل ِم دُّْنَیا َوِإْقَب ْن ال اٍع ِم ي اْنِقَط اِفَر ِإَذا َكاَن ِف

َد َرْأسِ                َس ِعْن ى َیْجِل ْوِت َحتَّ ُك اْلَم يُء َمَل مَّ َیِج َصِر ُث دَّ اْلَب ُھ َم ُسوَن ِمْن ُسوُح َفَیْجِل ْم اْلُم ا   َمَلاِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُھ وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق
وِل            صُّوِف اْلَمْبُل النَّْفُس اْلَخِبیَثُة اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللَِّھ َوَغَضٍب َقاَل َفُتَفرَُّق ِفي َجَسِدِه َفَیْنَتِزُعَھا َكَما ُیْنَتَزُع السَّفُّوُد ِمْن ال

َدْت          َفَیْأُخُذَھا َفِإَذا َأَخَذَھا َلْم َیَدُعوَھا ِفي َیِدِه َطرْ     ٍة ُوِج ِح ِجیَف َأْنَتِن ِری ا َك ُرُج ِمْنَھ ُسوِح َوَیْخ َك اْلُم ي ِتْل َفَة َعْیٍن َحتَّى َیْجَعُلوَھا ِف
ُقوُلوَن ُفَلاُن ْبُن ُفَلاٍن َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن ِبَھا َعَلى َمَلٍإ ِمْن اْلَمَلاِئَكِة ِإلَّا َقاُلوا َما َھَذا الرُّوُح اْلَخِبیُث َفیَ        

ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاَن ُیَسمَّى ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ُیْنَتَھى ِبِھ ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفُیْسَتْفَتُح َلُھ َفَلا ُیْفَتُح َلُھ ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى       
اِط            َلا {  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ   مِّ اْلِخَی ي َس ُل ِف َج اْلَجَم ى َیِل َة َحتَّ ْدُخُلوَن اْلَجنَّ ا َی سََّماِء َوَل َواُب ال لَّ      }ُتَفتَُّح َلُھْم َأْب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ َفَیُق

ُھ  َوَمْن ُیْش{  اْكُتُبوا ِكَتاَبُھ ِفي ِسجِّیٍن ِفي اْلَأْرِض السُّْفَلى َفُتْطَرُح ُروُحُھ َطْرًحا ُثمَّ َقَرأَ     ِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُف
اْه     }الطَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍق   وُل َھ َك َفَیُق َفُتَعاُد ُروُحُھ ِفي َجَسِدِه َوَیْأِتیِھ َمَلَكاِن َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربُّ

ا َأْدِري        َھاْه َلا َأْدِري  اْه َل اْه َھ وُل َھ یُكْم َفَیُق َث ِف ِذي ُبِع  َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل َھاْه َھاْه َلا َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما َھَذا الرَُّجُل الَّ
ِھ        َفُیَناِدي ُمَناٍد ِمْن السََّماِء َأْن َكَذَب َفاْفِرُشوا َلُھ ِمْن النَّاِر َواْفَتُحوا َلُھ بَ       َضیَُّق َعَلْی ُموِمَھا َوُی ا َوَس ْن َحرَِّھ ِھ ِم اِر َفَیْأِتی اًبا ِإَلى النَّ

ِذي َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف ِفیِھ َأْضَلاُعُھ َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب ُمْنِتُن الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسوُءَك َھَذا َیْوُمَك الَّ  
  ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َمْن َأْنَت َفَوْجُھَك اْلَوْجُھ َیِجيُء ِبالشَّرِّ َفَیُقوُل َأَنا َعَمُلَك اْلَخِبیُث َفَیُقوُل َربِّ َلا ُتِقْم السَّاَعَة

  
َع     َحدََّثَنا اْبُن ُنَمْیٍر َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا اْلِمْنَھاُل ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي عُ   ا َم اَل َخَرْجَن اِزٍب َق َمَر َزاَذاَن َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن َع

لَّى             ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس اَل َفَجَل ْد َق ا ُیْلَح ِر َوَلمَّ َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْب
دََّثَنا                    اللَّ َدُة َح اَل َزاِئ َذا َق ي َوَك اَل َأِب َصُب َق ُروُق َواْلَع ا اْلُع ُع َمَعَھ ا َتَتَقطَّ اَل َفَیْنَتِزُعَھ َوُه َوَق َذَكَر َنْح ُھ َف ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َمَع

َأْعَمُش حَ             َلْیَماُن اْل دََّثَنا ُس َع          ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمٍرو َحدََّثَنا َزاِئَدُة َح ا َم َراُء َخَرْجَن اَل اْلَب اَل َق دََّثَنا َزاَذاُن َق ٍرو َح ُن َعْم اُل ْب دََّثَنا اْلِمْنَھ
َسُن الثِّ          ٌل َح ُھ َرُج َل َل َسُن   َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َوَتَمثَّ اِب َح َی

  اْلَوْجِھ َوَقاَل ِفي اْلَكاِفِر َوَتَمثََّل َلُھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب
  

  .حدیث صحیح اإلسناد: قال الشیخ شعیب األرنؤوط وفریقھ
  

  :وفي القرآن
  
َسالٌم َعَلْیُكْم ) ٢٣(رِّیَّاِتِھْم َواْلَمالِئَكُة َیْدُخُلوَن َعَلْیِھْم ِمْن ُكلِّ َباٍب َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلوَنَھا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِھْم َوَأْزَواِجِھْم َوُذ{

  الرعد} )٢٤(ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر 
  
  النحل} )٣٢( ُكنُتْم َتْعَمُلوَن الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھْم اْلَمالِئَكُة َطیِِّبیَن َیُقوُلوَن َسالٌم َعَلْیُكْم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما{



 ١٠١

  })١٠٣( َھَذا َیْوُمُكْم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ال َیْحُزُنُھْم اْلَفَزُع اَألْكَبُر َوَتَتَلقَّاُھْم اْلَمالِئَكُة{
  
  محمد} )٢٧(َفَكْیَف ِإَذا َتَوفَّْتُھْم اْلَمالِئَكُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَھُھْم َوَأْدَباَرُھْم {
  
َرى         َوَمْن{ ْو َت ُھ َوَل َزَل اللَّ ا َأن  َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذبًا َأْو َقاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُیوَح ِإَلْیِھ َشْيٌء َوَمْن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َم

ِدیِھْم َأْخرِ    ِإْذ الظَّاِلُمونَ  ُطوا َأْی وَن           ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة َباِس ُتْم َتُقوُل ا ُكن وِن ِبَم َذاَب اْلُھ َزْوَن َع ْوَم ُتْج َسُكْم اْلَی وا َأنُف ُج
  ٩٣: األنعام } )٩٣(َعَلى اللَِّھ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آَیاِتِھ َتْسَتْكِبُروَن 

  
وَھُھمْ        { ْضِرُبوَن ُوُج ُة َی ُروا اْلَمالِئَك ِذیَن َكَف َوفَّى الَّ َرى ِإْذ َیَت ْو َت ِق     َوَل َذاَب اْلَحِری وا َع اَرُھْم َوُذوُق دََّمْت    ) ٥٠( َوَأْدَب ا َق َك ِبَم َذِل

  ٥١-٥٠: األنفال} )٥١(َأْیِدیُكْم َوَأنَّ اللََّھ َلْیَس ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد 
  
} )٢٨( ِمْن ُسوٍء َبَلى ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھْم اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِھْم َفَأْلَقْوا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل{

  ٢٨: النحل
  

  :الكثیر من سور القرآن تتحدث عن مالئكة العذاب: حادي عشر
  
الِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َم{

  التحریم} )٦(َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن 
  

  حراسة المالئكة ألرجاء الكون وكثرتھم: ثاني عشر
  

  قارن مع حدیث معراج محمد بكتب الحدیث ووجود حارس لكل سماء 
  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

   ُھَو اْبُن َعاِمٍر َحدََّثَنا ِإْسَراِئیُل َعْن ِإْبَراِھیَم ْبِن ُمَھاِجٍر َعْن ُمَجاِھٍد َعْن ُمَورٍِّق َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل َحدََّثَنا َأْسَوُد- ٢٠٥٣٩
السََّماُء َوَحقَّ َلَھا َأْن َتِئطَّ َما ِفیَھا َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي َأَرى َما َلا َتَرْوَن َوَأْسَمُع َما َلا َتْسَمُعوَن َأطَّْت 

َمْوِضُع َأْرَبِع َأَصاِبَع ِإلَّا َعَلْیِھ َمَلٌك َساِجٌد َلْو َعِلْمُتْم َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلیًلا َوَلَبَكْیُتْم َكِثیًرا َوَلا َتَلذَّْذُتْم ِبالنَِّساِء َعَلى اْلُفُرَشاِت 
  َأْو ِإَلى الصُُّعَداِت َتْجَأُروَن ِإَلى اللَِّھَوَلَخَرْجُتْم َعَلى 

  َقاَل َفَقاَل َأُبو َذرٍّ َواللَِّھ َلَوِدْدُت َأنِّي َشَجَرٌة ُتْعَضُد
  

  ورواه بنحوه الترمذي وابن ماجھ
  
  المدثر} )٣١( َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُھَو َوَما ِھَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشِر ...{
  
  الصافات} )١٦٦(َوِإنَّا َلَنْحُن اْلُمَسبُِّحوَن ) ١٦٥(َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن ) ١٦٤(َما ِمنَّا ِإالَّ َلُھ َمَقاٌم َمْعُلوٌم َو{
  
ال َتْفَقُھوَن َتْسِبیَحُھْم ِإنَُّھ َكاَن َحِلیمًا ُتَسبُِّح َلُھ السََّمَواُت السَّْبُع َواَألْرُض َوَمْن ِفیِھنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُیَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن {

  اإلسراء} )٤٤(َغُفورًا 
  
  
  



 ١٠٢

  مالئكة للوحي: ثاني عشر
  

إن الكثیر من نصوص القرآن المبكرة ال تعین مالكًا بعینھ للوحي، بل تقول أنھ أي مالك یختاره اهللا، لكن بسبب مشكلة 
  :بیاء ھو جبریل فقطوضع تعریف لروح القدس جعل محمد مالك الوحي لألن

  
  الحج} )٧٥(اللَُّھ َیْصَطِفي ِمْن اْلَمالِئَكِة ُرُسًال َوِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َبِصیٌر {
  
  المرسالت} )٦(ُعْذرًا َأْو ُنْذرًا ) ٥(َفاْلُمْلِقَیاِت ِذْكرًا {
  
  النحل} )٢(ُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروا َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ َأَنا َفاتَُّقوِن ُیَنزُِّل اْلَمالِئَكَة ِبالرُّوِح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َیَشا{
  

  :وفي البخاري

رٍّ  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َمْھِديُّ ْبُن َمْیُموٍن َحدََّثَنا َواِصٌل اْلَأْحَدُب َعْن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْیٍد َعْن َأِبي َذ-  ١٢٣٧
َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَتاِني آٍت ِمْن َربِّي َفَأْخَبَرِني َأْو َقاَل َبشََّرِني َأنَُّھ َمْن َماَت ِمْن 

   َسَرَق َقاَل َوِإْن َزَنى َوِإْن َسَرَقُأمَِّتي َلا ُیْشِرُك ِباللَِّھ َشْیًأ َدَخَل اْلَجنََّة ُقْلُت َوِإْن َزَنى َوِإْن

 َحدََّثَنا اْلُحَمْیِديُّ َحدََّثَنا اْلَوِلیُد َوِبْشُر ْبُن َبْكٍر التِّنِّیِسيُّ َقاَلا َحدََّثَنا اْلَأْوَزاِعيُّ َقاَل َحدََّثِني َیْحَیى َقاَل َحدََّثِني ِعْكِرَمُة َأنَُّھ -  ١٥٣٤
اللَُّھ َعْنُھَما َیُقوُل ِإنَُّھ َسِمَع ُعَمَر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َیُقوُل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَواِدي َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي 

  اْلَعِقیِق َیُقوُل َأَتاِني اللَّْیَلَة آٍت ِمْن َربِّي َفَقاَل َصلِّ ِفي َھَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِك

  
  ساطیر عن السماواتأ: ثالث عشر

  
  : ما جاء في التلمود عن السماء السادسة ماكون، یماثل اآلیة القرآنیة

  
َباٍل َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ ُیْزِجي َسَحابًا ُثمَّ ُیَؤلُِّف َبْیَنُھ ُثمَّ َیْجَعُلُھ ُرَكامًا َفَتَرى اْلَوْدَق َیْخُرُج ِمْن ِخالِلِھ َوُیَنزُِّل ِمْن السََّماِء ِمْن ِج{

  النور} )٤٣(ِفیَھا ِمْن َبَرٍد َفُیِصیُب ِبِھ َمْن َیَشاُء َوَیْصِرُفُھ َعْن َمْن َیَشاُء َیَكاُد َسَنا َبْرِقِھ َیْذَھُب ِباَألْبَصاِر 
  

  :وما جاء عن السماء السابعة أرابوت وندى البعث بھا، یماثل األحادیث
  

  :روى البخاري
  

ْفٍص َحدََّثَنا َأِبي َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َسِمْعُت َأَبا َصاِلٍح َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى  َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َح-  ٤٨١٤
 َأَبْیُت َقاَل َأْرَبُعوَن َسَنًة َقاَل َأَبْیُت َقاَل اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َبْیَن النَّْفَخَتْیِن َأْرَبُعوَن َقاُلوا َیا َأَبا ُھَرْیَرَة َأْرَبُعوَن َیْوًما َقاَل

  َأْرَبُعوَن َشْھًرا َقاَل َأَبْیُت َوَیْبَلى ُكلُّ َشْيٍء ِمْن اْلِإْنَساِن ِإلَّا َعْجَب َذَنِبِھ ِفیِھ ُیَركَُّب اْلَخْلُق
  

 َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل  َحدََّثِني ُمَحمٌَّد َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن اْلَأْعَمِش-  ٤٩٣٥
ْرَبُعوَن اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َبْیَن النَّْفَخَتْیِن َأْرَبُعوَن َقاَل َأْرَبُعوَن َیْوًما َقاَل َأَبْیُت َقاَل َأْرَبُعوَن َشْھًرا َقاَل َأَبْیُت َقاَل َأ

َسَنًة َقاَل َأَبْیُت َقاَل ُثمَّ ُیْنِزُل اللَُّھ ِمْن السََّماِء َماًء َفَیْنُبُتوَن َكَما َیْنُبُت اْلَبْقُل َلْیَس ِمْن اْلِإْنَساِن َشْيٌء ِإلَّا َیْبَلى ِإلَّا َعْظًما َواِحًدا 
  ِقَیاَمِةَوُھَو َعْجُب الذََّنِب َوِمْنُھ ُیَركَُّب اْلَخْلُق َیْوَم اْل

  
  



 ١٠٣

  :وفي مسلم
  
حدثنا أبو كریب محمد بن العالء حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال قال  ] ٢٩٥٥[ 

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما بین النفختین أربعون قالوا یا أبا ھریرة أربعون یوما قال أبیت قالوا أربعون شھرا 
ة قال أبیت ثم ینزل اهللا من السماء ماء فینبتون كما ینبت البقل قال ولیس من اإلنسان شيء إال قال أبیت قالوا أربعون سن

  یبلى إال عظما واحدا وھو عجب الذنب ومنھ یركب الخلق یوم القیامة
  
ن  حدثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت یعقوب بن عاصم    ] ٢٩٤٠[  ب

ساعة        عروة بن مسعود الثقفي یقول سمعت عبد اهللا بن عمرو وجاءه رجل فقال ما ھذا الحدیث الذي تحدث بھ تقول إن ال
م         ت إنك ا قل دا إنم یئا أب دا ش تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان اهللا أو ال إلھ إال اهللا أو كلمة نحوھما لقد ھممت أن ال أحدث أح

ي        سترون بعد قلیل أمرا عظیما یحرق        دجال ف لم یخرج ال ھ وس البیت ویكون ویكون ثم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
ن               ھ عروة ب ن مریم كأن سى ب ا فیبعث اهللا عی ین عام أمتي فیمكث أربعین ال أدري أربعین یوما أو أربعین شھرا أو أربع

ى        مسعود فیطلبھ فیھلكھ ثم یمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة ثم یرسل اهللا ری      ال یبق شام ف ل ال ن قب اردة م ا ب ح
ھ       ھ علی ل لدخلت على وجھ األرض أحد في قلبھ مثقال ذرة من خیر أو إیمان إال قبضتھ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جب
سباع ال                 ر وأحالم ال ة الطی ي خف اس ف ى شرار الن ال فیبق لم ق ھ وس حتى تقبضھ قال سمعتھا من رسول اهللا صلى اهللا علی

ان       یعرفون معروفا وال   ادة األوث أمرھم بعب ا فی ا تأمرن  ینكرون منكرا فیتمثل لھم الشیطان فیقول أال تستجیبون فیقولون فم
سمعھ         ن ی ال وأول م ا ق وھم في ذلك دار رزقھم حسن عیشھم ثم ینفخ في الصور فال یسمعھ أحد إال أصغى لیتا ورفع لیت

شاك   رجل یلوط حوض إبلھ قال فیصعق ویصعق الناس ثم یرسل اهللا أو ق         ان ال ال ینزل اهللا مطرا كأنھ الطل أو الظل نعم
م                      ى ربك م إل اس ھل ا الن ا أیھ ال ی م یق ام ینظرون ث م قی إذا ھ ھ أخرى ف نفخ فی م ی م   { فتنبت منھ أجساد الناس ث وھم إنھ وقف

وم                   } مسؤلون   ذاك ی ال ف سعین ق سعة وت سعمائة وت ف ت ن كل أل ال م م فیق ن ك ال م ار فیق { قال ثم یقال أخرجوا بعث الن
  }  یوم یكشف عن ساق{وذلك } یجعل الولدان شیبا 

  
  أساطیر استراق الجن ألسرار السماء: رابع عشر

  
َیِجْد َلُھ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَھا َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمْن َیْسَتِمْع اآلَن ) ٨(َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَھا ُمِلَئْت َحَرسًا َشِدیدًا َوُشُھبًا {

  الجن} )٩(ِشَھابًا َرَصدًا 
  

  :خاريوفي الب
  

 َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َمْرَیَم َأْخَبَرَنا اللَّْیُث َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َجْعَفٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن ُعْرَوَة ْبِن -  ٣٢١٠
َي اللَُّھ َعْنَھا َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنََّھا َسِمَعْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل الزَُّبْیِر َعْن َعاِئَشَة َرِض

َتْسَتِرُق الشََّیاِطیُن السَّْمَع َفَتْسَمُعُھ َفُتوِحیِھ ِإَلى ِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َتْنِزُل ِفي اْلَعَناِن َوُھَو السََّحاُب َفَتْذُكُر اْلَأْمَر ُقِضَي ِفي السََّماِء َف
  اْلُكھَّاِن َفَیْكِذُبوَن َمَعَھا ِماَئَة َكْذَبٍة ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِھْم

  
ْسَوِد َأْخَبَرُه َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َقاَل َوَقاَل اللَّْیُث َحدََّثِني َخاِلُد ْبُن َیِزیَد َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي ِھَلاٍل َأنَّ َأَبا اْلَأ * -  ٣٢٨٨

َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَمَلاِئَكُة َتَتَحدَُّث ِفي اْلَعَناِن َواْلَعَناُن اْلَغَماُم ِباْلَأْمِر َیُكوُن ِفي اْلَأْرِض 
  ِلَمَة َفَتُقرَُّھا ِفي ُأُذِن اْلَكاِھِن َكَما ُتَقرُّ اْلَقاُروَرُة َفَیِزیُدوَن َمَعَھا ِماَئَة َكِذَبٍةَفَتْسَمُع الشََّیاِطیُن اْلَك

  
ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َیْبُلُغ ِبِھ النَِّبيَّ َصلَّ-  ٤٧٠١

َقاَل ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر ِفي السََّماِء َضَرَبْت اْلَمَلاِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَھا ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِھ َكالسِّْلِسَلِة َعَلى َصْفَواٍن َقاَل َعِليٌّ َوَقاَل َغْیُرُه 
َفَیْسَمُعَھا } اْلَحقَّ َوُھَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیُر { ِللَِّذي َقاَل } ْن ُقُلوِبِھْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا ُفزَِّع َع{ َصْفَواٍن َیْنُفُذُھْم َذِلَك َفِإَذا 



 

 َیِدِه اْلُیْمَنى َنَصَبَھا َبْعَضَھا ُمْسَتِرُقو السَّْمِع َوُمْسَتِرُقو السَّْمِع َھَكَذا َواِحٌد َفْوَق آَخَر َوَوَصَف ُسْفَیاُن ِبَیِدِه َوَفرََّج َبْیَن َأَصاِبِع
َفْوَق َبْعٍض َفُربََّما َأْدَرَك الشَِّھاُب اْلُمْسَتِمَع َقْبَل َأْن َیْرِمَي ِبَھا ِإَلى َصاِحِبِھ َفُیْحِرَقُھ َوُربََّما َلْم ُیْدِرْكُھ َحتَّى َیْرِمَي ِبَھا ِإَلى الَِّذي 

ُھ َحتَّى ُیْلُقوَھا ِإَلى اْلَأْرِض َوُربََّما َقاَل ُسْفَیاُن َحتَّى َتْنَتِھَي ِإَلى اْلَأْرِض َفُتْلَقى َعَلى َفْم السَّاِحِر َیِلیِھ ِإَلى الَِّذي ُھَو َأْسَفَل ِمْن
َوَجْدَناُه َحقا ِلْلَكِلَمِة الَِّتي ُسِمَعْت ِمْن َفَیْكِذُب َمَعَھا ِماَئَة َكْذَبٍة َفُیَصدَُّق َفَیُقوُلوَن َأَلْم ُیْخِبْرَنا َیْوَم َكَذا َوَكَذا َیُكوُن َكَذا َوَكَذا َف

السََّماِء َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا َعْمٌرو َعْن ِعْكِرَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر َوَزاَد َواْلَكاِھِن و 
ُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َفَقاَل َقاَل َعْمٌرو َسِمْعُت ِعْكِرَمَة َحدََّثَنا َأُبو ُھَرْیَرَة َقاَل ِإَذا َقَضى اللَُّھ اْلَأْمَر َوَقاَل َعَلى َحدََّثَنا َعِليُّ ْب

 َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل َنَعْم ُقْلُت ِلُسْفَیاَن ِإنَّ ِإْنَساًنا َرَوى َفْم السَّاِحِر ُقْلُت ِلُسْفَیاَن آْنَت َسِمْعَت َعْمًرا َقاَل َسِمْعُت ِعْكِرَمَة َقاَل َسِمْعُت
َعْنَك َعْن َعْمٍرو َعْن ِعْكِرَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َوَیْرَفُعُھ َأنَُّھ َقَرَأ ُفرَِّغ َقاَل ُسْفَیاُن َھَكَذا َقَرَأ َعْمٌرو َفَلا َأْدِري َسِمَعُھ َھَكَذا َأْم َلا 

  َیاُن َوِھَي ِقَراَءُتَناَقاَل ُسْف
  

 َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َأِبي ِبْشٍر َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل اْنَطَلَق -٧٧٣
َأْصَحاِبِھ َعاِمِدیَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ َوَقْد ِحیَل َبْیَن الشََّیاِطیِن َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َطاِئَفٍة ِمْن 

ُأْرِسَلْت َعَلْیَنا َوُأْرِسَلْت َعَلْیِھْم الشُُّھُب َفَرَجَعْت الشََّیاِطیُن ِإَلى َقْوِمِھْم َفَقاُلوا َما َلُكْم َفَقاُلوا ِحیَل َبْیَنَنا َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َو
الشُُّھُب َقاُلوا َما َحاَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء ِإلَّا َشْيٌء َحَدَث َفاْضِرُبوا َمَشاِرَق اْلَأْرِض َوَمَغاِرَبَھا َفاْنُظُروا َما َھَذا الَِّذي 

یَن َتَوجَُّھوا َنْحَو ِتَھاَمَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو ِبَنْخَلَة َحاَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َفاْنَصَرَف ُأوَلِئَك الَِّذ
ِذي َحاَل َعاِمِدیَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ َوُھَو ُیَصلِّي ِبَأْصَحاِبِھ َصَلاَة اْلَفْجِر َفَلمَّا َسِمُعوا اْلُقْرآَن اْسَتَمُعوا َلُھ َفَقاُلوا َھَذا َواللَِّھ الَّ

ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ {َبْیَنُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َفُھَناِلَك ِحیَن َرَجُعوا ِإَلى َقْوِمِھْم َوَقاُلوا َیا َقْوَمَنا
  َوِإنََّما ُأوِحَي ِإَلْیِھ َقْوُل اْلِجنِّ}ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ{ِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمَفَأْنَزَل اللَُّھ َعَلى َنِبیِّ}َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا

  
  :وروى مسلم

  
ن       ] ٢٢٢٩[  حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حمید قال حسن حدثنا یعقوب وقال عبد حدثني یعقوب بن إبراھیم ب

ن أصحاب           سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شھاب حدث      ي رجل م ال أخبرن اس ق ن عب د اهللا ب ن حسین أن عب ني علي ب
تنار         نجم فاس لم رمي ب النبي صلى اهللا علیھ وسلم من األنصار أنھم بینما ھم جلوس لیلة مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

ا اهللا ورسولھ أعلم كنا نقول فقال لھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاھلیة إذا رمي بمثل ھذا قالو
ھ                  د وال لحیات ا لموت أح ا ال یرمى بھ لم فإنھ ھ وس ولد اللیلة رجل عظیم ومات رجل عظیم فقال رسول اهللا صلى اهللا علی
سبیح أھل         ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمھ إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أھل السماء الذین یلونھم حتى یبلغ الت

ض            ھذه السماء الد   ستخبر بع ال فی ال ق اذا ق رونھم م م فیخب ال ربك نیا ثم قال الذي یلون حملة العرش لحملة العرش ماذا ق
ا جاؤوا        أھل السماوات بعضا حتى یبلغ الخبر ھذه السماء الدنیا فتخطف الجن السمع فیقذفون إلى أولیائھم ویرمون بھ فم

  بھ على وجھھ فھو حق ولكنھم یقرفون فیھ ویزیدون 
اال        ]٢٢٢٩[  ة ق و الطاھر وحرمل دثنا أب  وحدثنا زھیر بن حرب حدثنا الولید بن مسلم حدثنا أبو عمرو األوزاعي ح وح

أخبرنا بن وھب أخبرني یونس ح وحدثني سلمة بن شبیب حدثنا الحسن بن أعین حدثنا معقل یعني بن عبید اهللا كلھم عن    
ا        ن عب د اهللا ب ھ        الزھري بھذا اإلسناد غیر أن یونس قال عن عب ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علی ي رجال م س أخبرن

دون                    ھ ویزی ون فی نھم یرق ونس ولك دیث ی ي ح دون وف ھ ویزی ون فی ن یقرف وسلم من األنصار وفي حدیث األوزاعي ولك
ال    }  حتى إذا فزع عن قلوبھم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق { وزاد في حدیث یونس وقال اهللا   ا ق ل كم وفي حدیث معق

  زاعي ولكنھم یقرفون فیھ ویزیدون األو
  

  ٤٤٩وانظر رقم 
  

  .وستأتي) المالئكة الساقطین(وفي القرآن كذلك قصة ھاروت وماروت 
  



 ١٠٥

  .رفع المالئكة لألعمال یذكر كثیرًا في القرآن واألحادیث وسنكر ھذا المعتقد كثیرًا كما سیأتي: خامس عشر
  

  : نقلھ القرآنوجود سبعة أقسام لجھنم، لكل قسم مالك،: سادس عشر
  
   الحجر} )٤٤(َلَھا َسْبَعُة َأْبَواٍب ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُھْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ) ٤٣(َوِإنَّ َجَھنََّم َلَمْوِعُدُھْم َأْجَمِعیَن {
  
َفاْدُخُلوا ) ٢٨(ٍء َبَلى ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھْم اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِھْم َفَأْلَقْوا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسو{

  النحل} )٢٩(َأْبَواَب َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا َفَلِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّریَن 
  

  :األوصاف األسطوریة المھولة لحجوم المالئكة تذكر بوصف محمد في أسطورة المعراج لجبریل: سابع عشر
  
  

  :روى البخاري
  

َفَكاَن َقاَب { َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َحدََّثَنا َأُبو ِإْسَحاَق الشَّْیَباِنيُّ َقاَل َسَأْلُت ِزرَّ ْبَن ُحَبْیٍش َعْن َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى -  ٣٢٣٢
  اَل َحدََّثَنا اْبُن َمْسُعوٍد َأنَُّھ َرَأى ِجْبِریَل َلُھ ِستُّ ِماَئِة َجَناٍحَق} َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى

  
َلَقْد َرَأى { َحدََّثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -  ٣٢٣٣
  َقاَل َرَأى َرْفَرًفا َأْخَضَر َسدَّ ُأُفَق السََّماِء} اِت َربِِّھ اْلُكْبَرىِمْن آَی

  
َة  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّھ اْلَأْنَصاِريُّ َعْن اْبِن َعْوٍن َأْنَبَأَنا اْلَقاِسُم َعْن َعاِئَش-  ٣٢٣٤

  َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َقاَلْت َمْن َزَعَم َأنَّ ُمَحمًَّدا َرَأى َربَُّھ َفَقْد َأْعَظَم َوَلِكْن َقْد َرَأى ِجْبِریَل ِفي ُصوَرِتِھ َوَخْلُقُھ َسادٌّ َما َبْیَن اْلُأُفِق
  

  :وفي سنن أبي داوود
  

دََّثِني َأِبي َقاَل َحدََّثِني ِإْبَراِھیُم ْبُن َطْھَماَن َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َح
اِئَكِة اللَِّھ ِمْن َحَمَلِة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَِّث َعْن َمَلٍك ِمْن َمَل اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ

  اْلَعْرِش ِإنَّ َما َبْیَن َشْحَمِة ُأُذِنِھ ِإَلى َعاِتِقِھ َمِسیَرُة َسْبِع ِماَئِة َعاٍم
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  اجلن/ الشياطني

  
ر ر - خلق الشيطان من    من مارج من 

  
(...ومن النار خلقت رَُتَب  ٣و ٢: من العددين ٢٩، إصحاح Jيف أسرار أخنوخ (أخنوخ الثاين) النسخة 

رية    ومالبسهم نريان مشتعلة)اجليوش عدمية األجساد، مئة ألف مالك، وأسلحتهم 
  

(...ومن النار َخَلْقُت كلَّ جيوش عدميي األجساد، وكل جيوش النص خمتلف قليال فقط:  Aويف النسخة 
  النجوم والكروبيم والسريافيم واألوفانيم، كل هؤالء من النار اليت اقتطعتها.)

  
صله الناري املخلوق من نه كان مالًكا عاَيل إن قول الشيطان يف القرآن متفاخًرا على آدم  ه يعود إىل القول 

جيل والعهد اجلديد املسيحي. قارن: ملعصية حبسب آراء أسفار أبوكريفية ومعها أسفار األ   الرتبة مث سقط 
  
ٍر َوَخَلْقَتُه ِمنْ { َ ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن  َ َخيـْ   ]١٢ِطٍني} [األعراف:  قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل َأ
  

نَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمْن َمارٍِج ِمنْ  ِن َخَلَق اْإلِ َ ٍر فَِبَأيِّ آَالِء {فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ َ ِن} [الرمحن:   َ   ]١٤رَبُِّكَما ُتَكذِّ
  

 َ   ]٢٧ِر السَُّموِم} [احلجر: {َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن 
  
  



  ٣٠وقال الطربي يف تفسري البقرة: 
  

ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، قَاَل:  ثـََنا ِبِه أَبُو ُكَرْيٍب، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ِبْشُر ْبُن فـَُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِيف َذِلَك َما َحدَّ َحدَّ
الضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَن ِإْبِليُس ِمْن َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء اْلَمَالِئَكِة، يـَُقاُل ُعَمارََة، َعْن َأِيب َرْوٍق، َعِن 

ِر السَُّموِم ِمْن بـَْنيِ اْلَمَالِئَكِة، قَاَل: وََكاَن اْمسُُه اْحلَاِرَث. قَاَل: وََكاَن  َ  َخاِزً ِمْن ُخزَّانِ َهلُُم احلِْنُّ ُخِلُقوا ِمْن 
. قَاَل: َوُخِلَقِت اجلِْنُّ الَِّذينَ  ذُِكُروا ِيف اْلُقْرآِن ِمْن  اْجلَنَِّة. قَاَل: َوُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم ِمْن نُوٍر َغْريِ َهَذا احلَْيِّ

ٍر، َوُهَو ِلَساُن النَّاِر الَِّذي َيُكوُن ِيف َطَرِفَها ِإْذ َأْهلََبْت. َ   َمارٍِج ِمْن 
  

ُر ُمْستَـْنَكٍر َأْن َيكُ ..... قَ  َُّ َجلَّ اَل أَبُو َجْعَفٍر: َوَهِذِه ِعَلٌل تـُْنِبُئ َعْن َضْعِف َمْعرِفَِة َأْهِلَها. َوَذِلَك أَنَُّه َغيـْ وَن ا
، َفَخَلَق بـَْعًضا ِمْن نُوٍر. َوبـَعْ  ٍر، َوبـَْعًضا ِممَّا ثـََناُؤُه َخَلَق َأْصَناَف َمَالِئَكِتِه ِمْن َأْصَناٍف ِمْن َخْلِقِه َشىتَّ َ ًضا ِمْن 
َِّ َجلَّ ثـََناُؤُه اْخلَبَـَر َعمَّا َخَلَق ِمْنُه َمَالِئَكَتُه َوِإْخَبارَ  ُه َعمَّا َخَلَق ِمْنُه ِإبِْليَس َشاَء ِمْن َغْريِ َذِلَك. َولَْيَس ِيف تـَْرِك ا

ٍر َكاَن َما يُوِجُب أَْن َيُكوَن ِإبِْليُس َخارًِجا َعْن َمْعَناُهْم، إِ  َ ًفا ِمْن َمَالِئَكِتِه ِمْن  ْذ َكاَن َجائًِزا أَْن َيُكوَن َخَلَق ِصنـْ
ِر السَُّموِم ُدوَن َسائِِر َمَالِئَكِتِه. وَكَ  َ َِْن َخَلَقُه ِمْن  ُهْم ِإبِْليُس، َوَأْن َيُكوَن أَفْـَرَد ِإْبِليَس  َذِلَك َغيـُْر ُخمْرِِجِه َأْن ِمنـْ

َِْن َكاَن َلُه َنْسٌل َوُذرِّيٌَّة ِلَما رَكََّب ِفيِه ِمَن الشَّْهَوِة َواللََّذِة الَِّيت نُزَِعْت ِمْن سَ  َيُكوَن َكاَن ِمنَ  ائِِر اْلَمَالِئَكِة 
ُر  َِّ َعْن أَنَُّه ِمَن اجلِْنِّ، فـََغيـْ ُ بِِه ِمَن اْلَمْعِصَيِة. َوأَمَّا َخبَـُر ا َّ   َمْدُفوٍع َأْن ُيَسمَّى َما اْجَنتَّ اْلَمَالِئَكِة ِلَما أَرَاَد ا
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Demonology   
  

 ;Pes. 3b; Ber. 3a, 62b; Shab. 67a; Giṭ. 70a; Ḥul. 105( واملقابر املراحيض يف شياطني بوجود اليهود يعتقد
Sanh. 65b(،  :قارن مع ما يف القرآن  

  



 َُّ َ ا َ َونُردُّ َعَلى أَْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدا َفُعَنا َوَال َيُضرُّ َِّ َما َال يـَنـْ  َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه {ُقْل أََنْدُعو ِمْن ُدوِن ا
َِّ ُهَو اْهلَُدى َوأُِمْرَ لُِنْسِلَم لَِربِّ الشََّياِطُني ِيف اْألَْرِض َحيـْرَاَن َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه ِإَىل اهلُْ  َدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى ا

  ]٧١اْلَعاَلِمَني} [األنعام: 
  

  جنتزئ من تفسري الطربي بعض التفاسري املأثورة:
  

، قَاَل: ثنا أَبُو َصاِلٍح، قَاَل: ثين ُمَعاِويَُة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب  َثِين اْلُمثـَىنَّ طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قـَْولُُه:  َحدَّ
َ َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا} [األنعام:  َفُعَنا َوَال َيُضرُّ َِّ َما َال يـَنـْ ُ ٧١{أََنْدُعو ِمْن ُدوِن ا َّ ] قَاَل: " َهَذا َمَثٌل َضَربَُه ا

َعاِة الَِّذيَن يَ  َ ُفَالُن ِلْآلِهلَِة َوَمْن َيْدُعو ِإلَيـَْها، َولِلدُّ َداُه ُمَناٍد:  َ َِّ، َكَمَثِل َرُجٍل َضلَّ َعِن الطَّرِيِق، ِإْذ  ْدُعوَن ِإَىل ا
َ ُفَالُن، َهُلمَّ ِإَىل الطَّرِيِق، فَِإِن اتـََّبعَ  اِعَي اْألَوََّل اْنطََلَق  اْبَن ُفَالٍن، َهُلمَّ ِإَىل الطَّرِيِق، َوَلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه:  الدَّ

ِعَيُة الَِّيت َتْدُعو ِيف ِه َحىتَّ يـُْلِقَيُه ِيف اْهلََلَكِة، َوِإْن َأَجاَب َمْن َيْدُعوُه ِإَىل اْهلَُدى اْهَتَدى ِإَىل الطَّرِيِق، َوَهِذِه الدَّابِ 
َِّ ٣٣٠اْلَربِيَِّة ِمَن اْلِغيَالِن، يـَُقوُل: َمَثُل َمْن يـَْعُبُد َهُؤَالِء [ص: ْتَِيُه اْلَمْوُت فـََيْستَـْقِبُل اْهلََلَكَة َوالنََّداَمَة. َوقـَْولُُه: {َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه الشََّياِطُني ِيف اْألَرْ ، فَِإنَُّه يـََرى أَنَُّه ِيف َشْيٍء َحىتَّ ] اْآلِهلََة ِمْن ُدوِن ا ] ، ٧١ِض} [األنعام: َ

ِه َواْسِم أَبِيِه َواسْ  مسِْ ِ بَـُعَها فـَيَـَرى أَنَُّه ِيف َشْيٍء فـَُيْصِبُح َوَقْد أَْلَقْتُه ِيف اْهلََلَكِة َوُهُم اْلِغيَالُن َيْدُعونَُه  ِم َجدِِّه، فـَيَـتـْ
َا َأَكَلْتُه، َأْو تـُْلِقيِه ِيف ُمِضلٍَّة ِمَن اْألَْرِض يـَْهِلُك ِفيَها َعَطًشا، فـََهَذا َمَثُل َمْن َأَجاَب اْآلهلَِ   َة الَِّيت تـُْعَبُد ِمْن ُدونِ َوُرمبَّ

َِّ َعزَّ َوَجلَّ "   ا
  

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، قَاَل: ثنا ُحمَمَُّد ْبُن ثـَْوٍر، قَاَل: ثنا َمْعَمٌر، َعْن قـََتاَدَة: {اْستَـْهوَ  ْتُه الشََّياِطُني ِيف َحدَّ
  »َأَضلَّْتُه ِيف اْألَْرِض َحيـْرَانَ «] قَاَل: ٧١اْألَْرِض} [األنعام: 

  
  :أبو داوود يف سننه وروى

  
 هللا صلى هللا رسول عن أرقم بن زيد عن أنس بن النضر عن قتادة عن شعبة أخرب مرزوق بن عمرو حدثنا
  ".واخلَباِئثِ  اخلُْبثِ  ِمن ِ  أعوذُ : فْليَـُقل اخلالءَ  أحدُكم أتى فإذا ُحمَْتَضرٌة، اُحلشوشَ  هذه إن: "قال وسلم عليه



َحه في (تخريج مشكاة الممصابيح) حسَّنه ابن حجر السعقالني . رواه ابن ماجه في سننه المجتبى من السنن، والنسائي في السنن الكبرى وصحَّ
  .، وفي (صحيح ابن ماجة)األلباني في (صحيح أبي داوود) له

  
  يب:قال اخلطَّا

  
 وفيه ، البيوت يف الكنف تتخذ أن قبل إليها حوائجهم يقضون وكانوا ،املتكاثفة النخل مجاعة احلش وأصل
ا والشياطني اجلن حتضرها أي ،للمجهول البناء على) حمتضرة( والضم لفتح وحش حش لغتان  لقصد وتنتا
 . األذى

  
ا يسكنها اجلن بزعم أحبار اليهود يف التلمود بـ  قارن أنه حبسب التلمود من اخلطر املشي بني خنلتني أل

 ;Pes. 111b(. النخيل فوق حتوم إلغماء التسبب أرواح فإن وحبسب التلمود .)Pesahim 111a(فصحيم 
Ḥul. 105b; Giṭ. 68b( .ون بعض أنواع األشجار، راجعواعتقد أحبار اليهود أن اجلن يسكن Jewish 

encyclopedia/ Demonology 
  
  ، روى البخاري:اخلالء دخول ءدعا قارنو 
  

ثـَنَ  - ١٤٢ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد الَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، قَاَل: مسَِْعُت أََنًسا، يـَُقوُل: َكاَن النَِّيبُّ  اَحدَّ آَدُم، قَاَل: َحدَّ
بـََعهُ » اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اخلُُبِث َواخلََباِئثِ «َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل اَخلَالَء قَاَل:  اْبُن َعْرَعَرَة، َعْن  َ

َوقَاَل َسِعيُد ْبُن َزْيٍد » ِإَذا َدَخلَ «َوقَاَل ُموَسى َعْن َمحَّاٍد » ِإَذا أََتى اَخلَالءَ «ُشْعَبَة، َوقَاَل ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة 
ثـََنا َعْبُد الَعزِيِز    »ِإَذا أَرَاَد َأْن َيْدُخلَ «َحدَّ

  
) ، وابن السني في "عمل اليوم ٣٩٠٢) ، وأبو يعلى (٣٧٥، ومسلم (١/١). وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣٩٩٩) و (١١٩٨٣و()  ١١٩٤٧رواه أحمد (

  ) من طريق هشيم، بهذا اإلسناد.١٤٧٤) ، والبغوي في "الجعديات" (١٧والليلة" (
) والنسائي في "عمل اليوم ٦( ) ، والترمذي٤) ، وأبو داود (٣٧٥) ، ومسلم (٧١٣) ، والبخاري في "األدب المفرد" (٦٧٥وأخرجه الدارمي (

) ، ٣٥٩) ، والطبراني في "الدعاء" (١٤٧٤) ، والبغوي في "الجعديات" (١٧، وابن السني (١/٢١٦) ، وأبو عوانة في "مسنده" ٧٤والليلة" (
  من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. ١/٩٥والبيهقي 

  وفيه زيادة. -) من طرق عن أنس٣٦٠) و (٣٥٨) و (٣٥٧) و (٣٥٦) و (٣٥٥، والطبراني في "الدعاء" (١/١وأخرجه ابن أبي شيبة 



ب النوادر:٣وروى الكليين الشيعي اإلمامي يف الكايف ج  /  
  
علي بن إبراهيم، عن صاحل بن السندي، عن جعفر بن بشري، عن صباح احلذاء، عن أيب  - ٣ - ٤١٤ ٨

عن شئ من السنن فقال: ما من  فسأله رجل من املغريية هللا (عليه السالم) اسامة قال: كنت عند أيب عبد
شئ حيتاج إليه أحد من ولد آدم إال وقد جرت فيه من هللا ومن رسوله سنة، عرفها من عرفها وأنكرها من 

فما السنة يف دخول اخلالء؟ قال: تذكر هللا وتتعوذ  من الشيطان الرجيم وإذا فرغت  أنكرها، فقال رجل:
  .....إخل   على ما أخرج مين من االذى يف يسر وعافية ". قلت: " احلمد

  
د، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سامل رفعه ) ٦/ ١٢٩٨٨(  عدة من أصحابنا، عن سهل بن ز

 .املؤمنني عليه السالم ال تؤووا الرتاب خلف الباب فإنه مأوى الشياطني قال: قال أمري
  

  :ند اخلروج واالستنجاء ومن نسيهالقول عند دخول اخلالء وع من الكايف/ ٣ويف ج
 
 مسعت أ عبد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: علي بن إبراهيم، عن دمحم - ١ - ٣٨٩٢ 

خبث الرجس بسم هللا اللهم إىن أعوذ بك من اخلبيث امليقول: إذا دخلت املخرج فقل: " هللا (عليه السالم)
بيث املخبث وأماط عين بسم هللا احلمد  الذي عافاين من اخلن الرجيم" فإذا خرجت فقل: "النجس الشيطا

ملتطهرين واحلمد أشهد أن ال إله إال هللا، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من ااالذى" وإذا توضأت فقل: "
  ". رب العاملني

  
 ;Ber. 43a(وقال أحبار اليهود أن السري وحيًدا يف الليل أو قبل صياح الديك يف الفجر قد يعرضك للجن 

Yoma 21a(.  
  



 فإن الليل، يف وحَدكَ  تِسرْ  ال: التايل لتعليم يتعلق فيما(: ما نصه حبذافريه أ ١١١ فصحيم Pesahim ويف
 الليل، يف وحيًدا املرء يسري أال ينبغي): البارايثا( املأثورة الوصية يف ُعلِّمَ  قد هو كما هذا على تنص اجلمارة

 ألف ١٨٠ و هي حمالت، ابنة أجرات الشيطانة ألن ،)اجلمعة ليايل يعين( السبت أو األربعاء ليايل يف سواء
 خطورةً  أكثر يكونون وهم بنفسه، إلهالك إذن لديه منهم وكل. األوقات تلك يف خيرجون هالك مالك
  ).جمَتِمعنيَ  خيرجون عندما

  
لضرورة  هذه األفكار اخلرافية توجد يف األحاديث اإلسالمية واألفكار الشعبية، وقد تكون مستمدة ليس 
من تراث اليهود الربيين (احلاخامي)، بل رمبا من أساطري وخرافات متشاركة شائعة بني الشعوب القدمية، قارن 

  األحاديث اإلسالمية:
  

  ه:روى البخاري يف صحيح
  

َُّ َعنْـ  - ٢٩٩٨ ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُحمَمٍَّد، قَاَل: َحدََّثِين َأِيب، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا ثـََنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ ُهَما، َعِن َحدَّ
ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُحمَمَِّد بْ  ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، َحدَّ َِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ح َحدَّ ِن زَْيِد ْبِن َعْبِد ا

َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِيف الَوْحَدِة َما َأْعَلُم، َما َساَر رَاِكٌب «َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:    »بَِلْيٍل َوْحَدهُ 
  

  وروى أمحد بن حنبل:
  

، َأْخبَـَرَ ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن َعْبِد اْلَكرِِمي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَ حَ  - ٢٧١٩ ثـََنا زََكِرَّ ْبُن َعِديٍّ اَل: َخرََج دَّ
بَـَر، فَاتـَّبَـَعُه َرُجالِن َوآَخرُ  ُلوُمهَا، يـَُقوُل: اْرِجَعا اْرِجَعا، َحىتَّ َردَُّمهَا، ُمثَّ  َرُجٌل ِمْن َخيـْ حلََِق اْألَوََّل فـََقاَل: ِإنَّ  يـَتـْ

ِن، َوِإّينِ ملَْ أََزْل َِِما َحىتَّ َرَدْدتـُُهَما، فَِإَذا أَتـَْيَت َرُسوَل ِهللا فَأَْقرِْئُه السَّال َ َّ َهاُهَنا ِيف َهَذْيِن َشْيطَا َم، َوَأْخِربُْه َأ
َا إِلَْيِه . قَاَل: فـََلمَّا َقِدَم الرَُّجُل اْلَمِديَنَة، َأْخبَـَر النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َمجِْع َصَدقَاتَِنا، َوَلْو َكاَنْت َتْصُلُح َلُه، لَبَـَعثْـنَ  ا ِ

  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِعْنَد َذِلَك " نـََهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْخلَْلَوِة "



عدي: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، زكريا بن 
  ُعبيد هللا: هو ابن عمرو الرقي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.

  ) .٢٥١٠) من طريق زكريا بن عدي، بهذا اإلسناد. وانظر (٢٥٨٨كشف األستار) ، وأبو يعلى ( -  ٢٠٢٢وأخرجه البزار (
  

ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اْلَكرِ حَ  - ٢٥١٠ ِمي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َرُجًال َخرََج دََّثِين َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن ُحمَمٍَّد يـَْعِين اخلَْطَّاِيبَّ، َحدَّ
ُلوُمهَا، يـَُقوُل: اْرِجَعا، قَا ِن، َوِإّينِ ملَْ أََزْل َِِما َحىتَّ َرَدْدتـُُهَما، فَِإَذا أَ فـََتِبَعُه َرُجالِن، َوَرُجٌل يـَتـْ َ تـَْيَت النَِّيبَّ َل: فـََرَجَعا، قَاَل: فـََقاَل لَُه: ِإنَّ َهَذْيِن َشْيطَا َّ ِيف َمجِْع َصَدقَاتَِنا، َوَلْو َكانَ  َا إِلَْيِه، قَاَل: " فـَنَـَهى َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَْقرِْئُه السَّالَم، َوأَْعِلْمُه َأ ْت َتْصُلُح َلُه، َألَْرَسْلَنا ِ

  َوَسلََّم، ِعْنَد َذِلَك َعِن اْخلَْلَوِة "
  

: وإنما ُعرف ٢٤٤إسناده حسن، عبد الجبار بن دمحم الخطابي روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ في "التعجيل" ص 
بالخطابي، ألن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال 

  البخاري. عبيد هللا بن عمرو: هو ابن أبي الوليد الجزري الرقي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.
من طريق عبد هللا بن دمحم النفيلي، كالهما عن عبيد هللا بن عمرو الرقي، بهذا  ٢/١٠٢عن هاشم بن الحارث، والحاكم ) ٢٥٨٩وأخرجه أبو يعلى (

  اإلسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
  

ثـََنا َعاِصٌم يـَْعِين اْبَن ُحمَمٍَّد، َعْن أَ  -  ٤٧٤٨ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد، َحدَّ بِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو يـَْعَلُم َحدَّ
  النَّاُس َما ِيف اْلَوْحَدِة، َما َساَر َأَحٌد َوْحَدُه بَِلْيٍل أََبًدا " 

  
  دمحم: هو عاصم بُن دمحم بن زيد بن عبد هللا بن عمر.إسناده صحيح على شرط الشيخين. دمحم بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن 

  ) عن دمحم بن عبيد، بهذا اإلسناد.٨٢٤وأخرجه عبد بن حميد (
من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة  ٥/٢٥٧) ، والبيهقي ٢٩٩٨عن الهيثم بن جميل، والبخاري ( ٢/٢٨٩وأخرجه الدارمي 

عن عاصم بن دمحم، بهذا  من طريق بشر بن المفضل، خمستهم ٢/١٠١ل ويحيي بن عباد الضبعي، والحاكم ) من طريق بشر بن المفض٢٥٦٩(
) ففيه زيادة ٥٦٥٠) . وانظر (٦٠١٤) و (٥٩١٠) و (٥٩٠٩) و (٥٩٠٨) و (٥٥٨١) و (٥٢٥٢) و (٤٧٧٠باألرقام ( هو في مسند أحمد اإلسناد.

  شاذة.
  السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب. قوله: "لو يعلم الناس ما في الوحدة". قال

بعث الزبير بن العوام وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 
بخبر القوم. فقال القسطالني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي ال تنتظم  في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه

  .إال باالنفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك
  

ثـََنا َعاِصٌم يـَْعِين اْبَن ُحمَمَِّد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد هللاِ  - ٦٠١٤ ثـََنا َهاِشٌم، َحدَّ قَاَل َعْبُد ِهللا: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه   ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه قَاَل:َحدَّ
  َوَسلََّم: " َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِيف اْلَوْحَدِة َما أَْعَلُم، ملَْ َيِسْر رَاِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدُه أََبًدا "

  
  ابن القاسم.إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو 

  
ثـََنا َعاِصُم ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ  - ٤٧٧٠ ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ِيف   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َماَحدَّ

  "  اْلَوْحَدِة، َما َساَر رَاِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدُه أََبًدا
  



  إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بن دمحم: هو ابن زيد بن عبد هللا بن عمر.
) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كالهما (ابن أبي ٢٧٠٤) ، وأخرجه ابن حبان (٣٧٦٨، وعنه ابن ماجه (١٢/٥٢١و ٩/٣٨وأخرجه ابن أبي شيبة 

  شيبة وإسحاق) عن وكيع، بهذا اإلسناد.
  

ثـََنا  - ٥٥٨١ ُلُغ بِِه النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا عَ َحدَّ َنَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، يـَبـْ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْو َعِلَم النَّاُس َما ِيف ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ
  اْلَوْحَدِة، َما أَْعَلُم َما َسَرى رَاِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدهُ 

  
  على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن دمحم بن زيد بن عبد هللا بن عمر.إسناده صحيح 

) من طريق سفيان بن ٢٦٧٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٨٨٥١) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧٣) ، والترمذي (٦٦١وأخرجه الحميدي (
  عيينة، بهذا اإلسناد.

  
ثـََنا  - ٦٧٤٨ ثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد، َحدَّ ُمْسِلٌم يـَْعِين اْبَن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن يـَْعِين اْبَن َحْرَمَلَة، َعْن َحدَّ

الرَّاِكُب َشْيطَاٌن، َوالرَّاِكَباِن  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ  ِن، وَ  َ   "ثَُة رَْكبٌ الثََّال َشْيطَا
  

قد توبع، عبد الرحمن بن حرملة، وهو ابن عمرو األسلمي، روى له مسلم متابعة حديتاً  -وإن كان سيىء الحفظ-حديث حسن. مسلم بن خالد الزنجي 
كان يخطىء، وقال واحداً في القنوت، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: 

الن عند ابن ابُن عدي: لم أر في حديثه حديثاً منكراً، وضعفه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال يحتج به. قلنا: وقد تابعه دمحم بن عج
  ) .٢٥٧٠خزيمة في "صحيحه" (

  حسين بن دمحم: هو المروذي.
) ، والبيهقي في ٨٨٤٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧٤) ، والترمذي (٢٦٠٧(، ومن طريقه أبو داود ٢/٩٧٨وأخرجه مالك في "الموطأ" 

من طريق دمحم بن إسماعيل بن أبي فديك، كالهما عن عبد  ٢/١٠٢) ، وأخرجه الحاكم ٢٦٧٥، والبغوي في "شرح السنة" (٥/٢٥٧"السنن" 
  الرحمن بن حرملة، بهذا اإلسناد.

، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصدُْرهُ ٤/٤٤حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير"  قال الترمذي: حديث حسن. وحسن إسناده ابن
َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  عنده: أن رجالً قدم من سفر، فقال له رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "من صحْبت؟" قال: ما صحبُت أحداً، فقال رسول هللا

  "....طان"الراكب شي
) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهذا خطأ، والصواب ١٦٩٨وأخرجه البزار (

  رواية مالك وغيره عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
يب، به. وقد بوب عليه: باب النهي عن سيرد االثنين، والدليل على أن ) ، من طريق دمحم بن عجالن، عن عمرو بن شع٢٥٧٠وأخرجه ابن خزيمة (

ن يكون معنى قوله: ما دون التالثة من المسافرين عصاة، إذ النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد أعلم أن الواحد شيطان، واالثنين شيطانان، ويشبه أ
  ) .٧٠٠٧] ، معناه: عصاة اإلنس والجن. انتهى.  وانظر مسند أحمد برقم (١١٢نعام: "شيطان"، أي: عاص، كقوله: (شياطين اإلنس والجن) [األ

  ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.٢/١٠٢وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 
  

 .Shab. 101a, Mas. Soferim, xvi. 9; B. B( السماوات مراسيم أو قرارات على يتنصتون الشياطني بعض
134a; Suk. 28a; Giṭ. 68b; Ker. 5b; Pesiḳ., ed. Buber, 45b(.  لكن على عكس القرآن، ليس يف
ا املوسوعة اليهودية إدانة للفكرة، بل  جلن املؤمنني النصوص اليهودية اليت أورد فيها أن أحبارهم استعانوا 

م  لتنصُِّت األخبار السماوية لتجنيب سكا مواطنيهم اليهود كوارث طبيعية قادمة الذين كانوا ينقلون هلم 



 يفهمان كا زكاي بن ويوحنان هليل احلربين أن وحنو ذلك، كما زعمت نصوص األساطري، فمثًال قالوا
  سليمان. امللك يفهمه كان مثلما اجلن كالم

  
  مع القرآن: قارن

  
نـَْيا ِمبََصابِيَح َوَجَعْلَناَها  َ َهلُْم َعَذاَب السَِّعِري} امللك: {َوَلَقْد َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ   ٥ُرُجوًما لِلشََّياِطِني َوَأْعَتْد

  
َّ زَيـَّنَّا السََّماءَ  نَـُهَما َوَربُّ اْلَمَشارِِق ِإ نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب  {ِإنَّ ِإَهلَُكْم َلَواِحٌد َربُّ السََّمَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ الدُّ

َشْيطَاٍن َمارٍِد َال َيسَّمَُّعوَن ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعَلى َويـُْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب ُدُحورًا َوَهلُْم َعَذاٌب َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ 
ِقٌب} َ   ٤الصافات:  َواِصٌب ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلَْْطَفَة َفأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب 

  
ُلو الشََّياِطُني َعَلى ُمْلِك  ْحَر {َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ

َا حنَْ  َنٌة َفَال َتْكُفْر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوَال ِإمنَّ ُن ِفتـْ ِِ فَـ  ُهَما َما يـَُفّرُِقوَن ِبِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ  َِّ َويـَتَـَعلَُّموَن َما يَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ ْذِن ا
َالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُوا َيُضرُُّهْم َوَال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَـرَاُه َما لَُه ِيف اْآلَِخَرِة ِمْن خَ 

  يـَْعَلُموَن}
  

  من تفسري الطربي:
  

ُلوا الشَّ  : " {َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ َثِين ُموَسى ْبُن َهاُروَن، قَاَل: ثنا َعْمٌرو، قَاَل: ثنا َأْسَباٌط، َعِن السُّدِّيِّ َياِطُني َعَلى َحدَّ
َياِطُني َتْصَعُد ِإَىل السََّماِء، [ص:١٠٢لبقرة: ُمْلِك ُسَلْيَماَن} [ا ] ٣١٤] َعَلى َعْهِد ُسَلْيَماَن. قَاَل: َكاَنِت الشَّ

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع، فـََيْسَتِمُعوَن ِمْن َكَالِم اْلَمَالِئَكِة ِفيَما َيُكوُن ِيف اْألَْرِض ِمْن َمْوتٍ  َأْو َغْيٍث َأْو أَْمٍر،  فـَتَـْقُعُد ِمنـْ
ُهمُ فـَيَ   اْلَكَهَنُة َكَذبُوا َهلُْم، ْأُتوَن اْلَكَهَنَة فـَُيْخِربُونـَُهْم، فـَُتَحدُِّث اْلَكَهَنُة النَّاَس فـََيِجُدونَُه َكَما قَاُلوا. َحىتَّ ِإَذا أَِمنَـتـْ



َرُه فـََزاُدوا َمَع ُكلِّ َكِلَمٍة َسْبِعَني َكِلَمًة. فَاْكتَـَتَب النَّاُس  َذِلَك اْحلَِديَث ِيف اْلُكُتِب َوَفَشا ِيف َبِين َفَأْدَخُلوا ِفيِه َغيـْ
ُصْنُدوٍق، ُمثَّ َدفـَنَـَها ِإْسَرائِيَل َأنَّ اجلِْنَّ تـَْعَلُم اْلَغْيَب. فـَبَـَعَث ُسَلْيَماُن ِيف النَّاِس، َفَجَمَع تِْلَك اْلُكُتَب َفَجَعَلَها ِيف 

ِطِني َيْسَتِطيُع َأْن َيْدنـَُو ِمَن اْلُكْرِسيِّ ِإالَّ اْحتَـَرَق، َوقَاَل: َال َأْمسَُع َأَحًدا َحتَْت ُكْرِسيِِّه، َوملَْ َيُكْن َأَحٌد ِمَن الشََّيا
َياِطَني تـَْعَلُم اْلَغْيَب ِإالَّ َضَرْبُت ُعنُـَقُه. فـََلمَّا َماَت ُسَلْيَماَن، َوَذَهَبِت اْلُعَلَماءُ  الَِّذيَن َكانُوا يـَْعرُِفوَن  َيْذُكُر أَنَّ الشَّ

ِإْسَرائِيَل، فـََقاَل:  ْمَر ُسَلْيَماَن، َوَخَلَف بـَْعَد َذِلَك َخْلٌف، َمتَثََّل الشَّْيطَاُن ِيف ُصوَرِة ِإْنَساٍن، ُمثَّ أََتى نـََفرًا ِمْن َبِين أَ 
ِسيِّ َوَذَهَب َمَعُهْم َفأَرَاُهُم اْلَمَكاَن. َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َكْنٍز َال َُْكُلونَُه أَبًَدا؟ قَاُلوا: نـََعْم. قَاَل: فَاْحُفُروا َحتَْت اْلُكرْ 

ِحَيًة، فـََقاُلوا َلُه: فَاْدُن. قَاَل: َال َوَلِكينِّ َهاُهَنا ِيف أَْيِديُكْم، فَِإْن ملَْ جتَُِدوْه فَاقْـتـُُلوِين  َ . َفَحَفُروا فـََوَجُدوا تِْلَك فـََقاَم 
ْحِر. ُمثَّ اْلُكُتَب، فـََلمَّا َأْخَرُجوَها قَاَل الشَّْيطَانُ  ََذا السِّ َر ِ ْنَس َوالشََّياِطَني َوالطَّيـْ َا َكاَن َيْضِبُط اْإلِ : ِإنَّ ُسَلْيَماَن ِإمنَّ

 ا َجاَءُهْم ُحمَمَّدٌ طَاَر َفَذَهَب. َوَفَشا ِيف النَّاِس أَنَّ ُسَلْيَماَن َكاَن َساِحرًا َواختَََّذْت بـَُنو ِإْسَرائِيَل تِْلَك اْلُكُتَب. فـََلمَّ 
َا، َفَذِلَك ِحَني يـَُقوُل: {َوَما َكَفَر ُسَلْيَماَن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني كَ  َفُروا يـَُعلُِّموَن َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَصُموُه ِ ْحَر} [البقرة:    ] "١٠٢النَّاَس السِّ

  
َزْيٍد: " ِيف قـَْولِِه: {َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـُْلوا الشََّياِطُني َعَلى  َوَحدََّثِين يُوُنُس، قَاَل: َأْخبَـَرَ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبنُ 

َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم {نـََبَذ ١٠٢ُمْلِك ُسَلْيَماَن} [البقرة:  ] قَاَل: َلمَّا َجاَءُهْم َرُسوُل ا
ْحَر، َوُهْم َأْهُل اْلِكَتاِب. فـََقرَأَ َحىتَّ بـََلَغ: ١٠١[البقرة: َفرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب}  ] اْآليَُة. قَاَل: اتـَّبَـُعوا السِّ

ْحَر} [البقرة:  َياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ َُّ ِبَذِلَك اْليَـُهوَد ١٠٢{َوَلِكنَّ الشَّ ] " َوقَاَل آَخُروَن: َبْل َعَىن ا
  نُوا َعَلى َعْهِد ُسَلْيَمانَ الَِّذيَن َكا

  
ى َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم {َوِإْذ َصَرفْـَنا إِلَْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا فـََلمَّا َقضَ 

  ] ٢٩ُمْنِذرِيَن} [األحقاف: 
  

  قال الطربي:
  



َ ُحمَمَُّد {نـََفًرا يـَُقوُل تـََعاَىل ذِْكرُُه  َا َصَرفْـَنا إِلَْيَك}  ِمَن اجلِْنِّ ُمَقّرًِعا ُكفَّاَر قـَُرْيٍش ِبُكْفرِِهْم ِمبَا آَمَنْت ِبِه اجلِْنُّ {َوِإمنَّ
  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن}

  
ْحلَادِ  ِ َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لشُُّهبِ ذُِكَر أَنـَُّهْم ُصرُِفوا ِإَىل َرُسوِل ا ِ ِهْم    ِث الَِّذي َحَدَث ِمْن َرمجِْ

  
ٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن جُ  ثـََنا اْبُن ُمحَْيٍد، قَاَل: ثـََنا َجرِيٌر، َعْن ُمِغريََة، َعْن ِزَ بَـْريٍ، قَاَل: "  ذِْكُر َمْن قَاَل َذِلَك: َحدَّ

الَِّذي َحَدَث ِيف السََّماِء ِلَشْيٍء َحَدَث ِيف اْألَْرِض، َفَذَهُبوا  َكاَنِت اجلِْنُّ َتْسَتِمُع، فـََلمَّا ُرِمجُوا قَاُلوا: ِإنَّ َهَذا
َِْصَحابِِه اْلفَ  ْجَر، َفَذَهُبوا ِإَىل َيْطُلُبوَن َحىتَّ رََأُوا النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َخارًِجا ِمْن ُسوِق ُعَكاَظ ُيَصلِّي 

  قـَْوِمِهْم "
  

ثـََنا ُحمَمَّدُ  ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، قَاَل: ثـََنا اْبُن ثـَْوٍر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَيُّوَب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، قَاَل: " َلمَّا  َحدَّ
َث ِيف اْألَْرِض  َحدَ بُِعَث النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُحرَِسِت السََّماُء، فـََقاَل الشَّْيطَاُن: َما ُحرَِسْت ِإالَّ ِألَْمٍر َقدْ 

ُه ِيف اْألَْرِض، فـََوَجُدوا النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائًِما ُيَصلِّي َصَالَة اْلَفْجِر  َ َِْصَحاِبِه بَِنْخَلَة، َوُهَو فـَبَـَعَث َسَرا
] ِإَىل قـَْولِِه {ُمْسَتِقيٍم} [البقرة: ٢٩} [األحقاف: يـَْقرَُأ فَاْسَتَمُعوا َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ {َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ 

١٤٢" [  
  

َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َسْعٍد، قَاَل: َثِين َأِيب ، قَاَل: َثِين َعمِّي ، قَاَل: َثِين َأِيب ، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن عَ  بَّاٍس، قـَْوَلُه: َحدَّ ] ِإَىل آِخِر اْآليَِة، قَاَل: " ملَْ َتُكِن السََّماءُ ٢٩ْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن} [األحقاف: {َوِإْذ َصَرفـَْنا إِلَْيَك نـََفرًا ِمَن اجلِْنِّ يَ 
َرِة بـَْنيَ ِعيَسى َوُحمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكانُوا يـَْقُعُدوَن َمَقاِعَد لِلسَّْمعِ  ُ ُحمَمًَّدا ُحتَْرُس ِيف اْلَفتـْ َّ ا: {َال َنْدرِي َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُحرَِسِت السََّماُء َحَرًسا َشِديًدا، َوُرِمجَِت الشََّياِطُني، َفأَْنَكُروا َذِلَك، َوقَاُلو ؛ فـََلمَّا بـََعَث ا

َدَث ِيف اْألَْرِض َحَدٌث، ] فـََقاَل ِإبِْليُس: لََقْد حَ ١٠َأَشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِِْم رَبـُُّهْم َرَشًدا} [اجلن: 
سََّماِء، وََكاَن َأوَُّل َواْجَتَمَعْت ِإلَْيِه اجلِْنُّ، فـََقاَل: تـََفرَُّقوا ِيف اْألَْرِض، َفَأْخِربُوِين َما َهَذا اْخلَبَـُر الَِّذي َحَدَث ِيف ال َاَمَة، فَاْنَدفـَُعوا َحىتَّ بـََلُغوا اْلَواِدَي، بـَْعٍث رَِكَب ِمْن َأْهِل َنِصيِبَني، َوِهَي َأْشَراُف اجلِْنِّ َوَساَداتـُُهمْ  َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َصَالَة اْلَغَداِة بَِبْطِن َخنَْلَة، فَ ، فـَبَـَعثـَُهْم ِإَىل ِ ُلو َواِدَي َخنَْلَة، فـََوَجُدوا َنِيبَّ ا اْسَتَمُعوا؛ فـََلمَّا مسَُِعوُه يـَتـْ



َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِلَم أَنـَُّهُم اْسَتَمُعوا إِلَْيِه َوُهَو يَـ اْلُقْرآَن، قَالُ  ْقرَُأ اْلُقْرآَن؛ فـََلمَّا وا: أَْنِصُتوا، َوملَْ َيُكْن َنِيبُّ ا
َلِغ َعَدِد النـَّ  َُّ {َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك َقَضى َولَّْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن " َواْختَـَلَف أَْهُل التَّْأِويِل ِيف َمبـْ َفِر الَِّذيَن قَاَل ا

َعَة نـََفرٍ ٢٩نـََفرًا ِمَن اجلِْنِّ} [األحقاف:    ] فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َكانُوا َسبـْ
  

 َّ ً َرَصًدا َوَأ ْد لَُه َشَها َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اْآلَن جيَِ َّ ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ َال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف  {َوَأ
  ] ١٠اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِِْم رَبـُُّهْم َرَشًدا} [اجلن: 

  
  قال الطربي:

  
َّ ُكنَّا} [اجلن:  ] نـَْقُعُد ِمَن السََّماِء َمَقاِعَد لََنْسَمَع َما َحيُْدُث، ٣٢٨] َمْعَشَر اجلِْنِّ [ص:٩يـَُقوُل َعزَّ َوَجلَّ: {َوَأ ً َرَصًدا} [اجلن: ٩ا َيُكوُن ِفيَها {َفَمْن َيْسَتِمِع اْآلَن} [اجلن: َومَ  ْد َلُه َشَها ] يـَْعِين: ِشَهاَب ٩] ِفيَها ِمنَّا {جيَِ ٍر َقْد ُرِصَد َلُه بِِه. َوبَِنْحِو الَِّذي قـُْلَنا ِيف َذِلَك قَاَل أَْهُل التَّْأِويِل. َ  

  
ثـََنا َّ َلَمْسَنا السََّماَء}  ذِْكُر َمْن قَاَل َذِلَك َحدَّ ِبْشٌر، قَاَل: ثنا يَزِيُد، قَاَل: ثنا َسِعيٌد، َعْن قـََتاَدَة، قـَْولُُه: {َوَأ

ً َرَصًدا} [اجلن: ٨[اجلن:  ْد لَُه َشَها ] َكاَنِت اجلِْنُّ َتْسَمُع َمسَْع السََّماِء؛ ٩] ِإَىل قـَْولُُه: {َفَمْن َيْسَتِمِع اْآلَن جيَِ
َُّ نَِبيَُّه، ُحرَِسِت السََّماُء، َوُمِنُعوا َذِلَك، فـَتَـَفقََّدِت اجلِْنُّ َذِلَك ِمْن أَنـُْفِسَها َوذُِكَر لََنا أَ فـََلمَّا بـَعَ  نَّ َأْشرَاَف َث ا

َِّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهو ُيَصلِّي  اجلِْنِّ َكانُوا بَِنِصيِبَني، َفطََلُبوا َذِلَك، َوَضَربُوا َلُه َحىتَّ َسَقطُوا َعَلى َنِيبِّ ا
  َِْصَحابِِه َعاِمًدا ِإَىل ُعَكاظٍ 

َّ َلَمْسَنا السََّماَء  َها ُمِلَئْت َحدََّثِين يُوُنُس، قَاَل: َأْخبَـَرَ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: قَاَل اْبُن َزْيٍد، ِيف قـَْولِِه: {َوَأ َ فـََوَجْد ً َرَصًدا} [اجلن: ٨ َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا} [اجلن: ْد َلُه َشَها ] فـََلمَّا ٩] َحىتَّ بـََلَغ {َفَمْن َيْسَتِمِع اْآلَن جيَِ َقطُّ ِإالَّ َعَلى َأَحِد َوَجُدوا َذِلَك َرَجُعوا ِإَىل ِإْبِليَس، فـََقالُوا: ُمِنَع ِمنَّا السَّْمَع، فـََقاَل َهلُْم: ِإنَّ السََّماَء ملَْ ُحتَْرْس 
َُّ أَْن يـُْنزَِلُه َعَلى َأْهِل اْألَْرِض بـَْغَتًة، َوِإمَّا َنِيبٍّ ُمْرِشٍد ُمْصِلٍح؛ قَاَل: أَْمَرْيِن:  َِّ: ِإمَّا لَِعَذاٍب يُرِيُد ا َفَذِلَك قـَْوُل ا

َّ َال [ص:  ]١٠[اجلن: ] َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد ِمبَْن ِيف اْألَْرِض أَْم أَرَاَد ِِْم رَبـُُّهْم ُرْشًدا} ٣٢٩{َوَأ
  



  :١٢وروى الطرباين يف املعجم الكبري/ ج
  

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن اْلَماِزِينُّ قَاَل : َحدَّ  -١٢٤٤٩ ثـََنا ُمَسدٌَّد (ح) َوَحدَّ ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمثـَىنَّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو َحدَّ ثـََنا أَبُو َعَوا نََة ، َعْن َأِيب ِبْشٍر ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ ، قَاَال : َحدَّ
َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف طَائَِفٍة ِمْن َأْصَحاِبِه َعاِمِديَن ِإَىل ُسوِق ُعَكاٍظ ، َوقَ  ْد ِحيَل بـَْنيَ اْنطََلَق َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا

َياِطُني ِإَىل قـَْوِمِهْم ، فـََقاُلوا : َما َلُكْم ؟ الشََّياِطِني َوبـَْنيَ َخَربِ  السََّماِء ، َوأُْرِسَلْت َعَلْيِهُم الشُُّهُب ، فـََرَجَعِت الشَّ
َنُكْم  َنا الشُُّهُب ، فـََقاُلوا : َما َحاَل بـَيـْ نَـَنا َوبـَْنيَ َخَربِ السََّماِء ، َوأُْرِسَلْت َعَليـْ  السََّماِء َوبـَْنيَ َخَربِ فـََقاُلوا : ِحيَل بـَيـْ

َنُكْم َوبـَْنيَ  َخَربِ السََّماِء ؟ ِإالَّ َشْيٌء َحَدَث ، فَاْضرِبُوا َمَشارَِق اَألْرِض َوَمَغارِبـََها فَاْنظُُروا َما َهَذا الَِّذي َحاَل بـَيـْ
نَـُهْم َوبَـ  تَـُغوَن َما َحاَل بـَيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوُهَو َوَأْصَحابُُه بَِنْخَلةَ ْنيَ َخَربِ السََّماِء ، فَاْنَصَرَف أُولَِئَك النـََّفُر فَاْنطََلُقوا َيْضرِبُوَن َمَشارَِق اَألْرِض َوَمَغارِبـََها يـَبـْ َّ َاَمَة ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا  َعاِمِديَن ِإَىل ُسوِق ُعَكاٍظ الَِّذيَن تـََوجَُّهوا َحنَْو ِ

َِْصَحابِِه َصَالَة ا َنُكْم ، َوُهَو ُيَصلِّي  َِّ الَِّذي َحاَل بـَيـْ ْلَفْجِر ، فـََلمَّا مسَُِعوا اْلُقْرآَن اْسَتَمُعوا ، فـََقاُلوا : َهَذا َوا
ْعَنا قـُْرآ َّ مسَِ َ قـَْوَمَنا ، ِإ  ً َعَجًبا يـَْهِدي ِإَىل َوبـَْنيَ َخَربِ السََّماِء ، فـَُهَناِلَك ِحَني َرَجُعوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ، فـََقاُلوا : 

ُ َعَلى نَِبيِِّه : {ُقْل أُوِحَي ِإَيلَّ} َوإِ  َّ َا أُوِحَي إِلَْيِه قـَْوُل اجلِْنِّ.الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َوَلْن ُنْشرَِك ِبَربَِّنا َأَحًدا ، فَأَنـَْزَل ا   منَّ
  

ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِيب َمْرَميَ ، َحدَّ  -١٢٤٣١ ثـََنا َحدَّ ِيبُّ ، َحدَّ  السََّماِء ِإْسَرائِيُل ، َعْن َأِيب ِإْسَحاَق ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : َكاَن اجلِْنُّ َيْصَعُدوَن ِإَىل ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْرَ
ِطالً َيْسَتِمُعوَن اْلَوْحَي ، فَِإَذا مسَُِعوا اْلَكِلَمَة زَادُ  َ وا ِفيَها ِتْسًعا ، أَمَّا اْلَكِلَمُة فـََتُكوُن َحقا ، َوأَمَّا َما زَاُدوا فـََيُكوُن 

َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ُمِنُعوا َمَقاِعَدُهْم َفذُِكَر َذِلَك ِإلبِْليَس ، َوملَْ َتكُ  َا قـَبْ فـََلمَّا بُِعَث النَِّيبُّ َصلَّى ا َل ِن النُُّجوُم يـُْرَمى ِ
َُّ َعَلْيِه َذِلَك ، فـََقاَل َهلُْم إِْبِليُس : َهَذا َألْمٍر َقْد َحَدَث ِيف اَألْرِض ، فـَبَـَعَث ُجُنوَدُه فـََوَجُدوا َرُسوَل ِهللا َصلَّ  ى ا

  ي َقْد َحَدَث ِيف اَألْرِض.َوَسلََّم ، قَاِئًما ُيَصلِّي بـَْنيَ َجبَـَلْنيِ ، فَأَتـَْوُه فََأْخبَـُروُه ، فـََقاَل : َهَذا اَألْمُر الَّذِ 
  

  . قارن:أجساد بال الشياطني ظلت لذلك السبُت، حلَّ  األنفسُ  ُخِلَقتْ  بعدما ٧ ر التكوين وحسب
  



ُهَما لَِباَسُهَما ِلُريِيـَُهَما َسْوآَِِما ِإنَُّه يـََراُكْم  {َ َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَِّة يـَْنزُِع َعنـْ
َّ َجَعْلَنا الشََّياِطَني َأْولَِياَء لِلَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن}    ٢٧األعراف:  ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإ

  
أو  اليوبيالت. إسرائيل] شعب[ إيذاء من وُميَْنعُ  الشيطانُ  يـَُقيَّد الفصح عيد قبل االستعداد ليلة يف

م ويف ١٥( ١٦ -١٥: ٤٨ نياتياخلمس  عشر والسابع عشر والسادس عشر واخلامس عشر الرابع األ
ً  مقيًَّدا الظلم رئيس كان عشر، والثامن  اليوم ويف ١٦. أبًدا يتهمهم ال حىت إسرائيل، بين خلف ومسجو
قَهُ  فككنا عشر التاسع    )،.إسرائيل بين ويالحقوا املصريني يساعدوا حىت) وأتباعه هو( و

  
َلٌة ُحتَْفُظ لِلرَّبِّ ٤٢قالت: ( اآلية أن حنمان ڤْ الرا قال: Pes. 109b فصحيم من أسفار التلمود يف و  ) ِهَي لَيـْ

. األنواع كل من املؤذية واألرواح اجلن من حممية تظل ليلة الفصح ليلة أن على يدل مما ،٤٢: ١٢اخلروج 
  .عينها الليلة تلك يف) واجلن السحر خطر( اخلطر من النوع هذا من للخشية سبب هناك ليس لتايل،

  
 يوم يف البوقُ  يُنَفخ وعندما حمدودة، الشيطان معرفة: اليهودية املوسوعة من Satan الشيطان مادة يف وجاء
 القيمة ألن قوته، تتالشى الكفارة يوم ويف) R. H. 16b التلمود من هاشنة روش( يرتبك العربية السنة رأس

  .)Yoma 20a( التأثري على قدرته من مستثىن يوم فهناك لتايل فقط، ٣٦٤ هي) השםן( المسه العددية
  

  قارن تقييد الشياطني يف رمضان، روى البخاري:
  

َثِين اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن  - ١٨٩٩ َثِين َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ، قَاَل: َحدَّ ِشَهاٍب، قَاَل: َأْخبَـَرِين اْبُن َأِيب َحدَّ
َُّ َعْنُه، يـَُقوُل: قَ  َ ُهَريْـَرَة َرِضَي ا َع َأ ُه، َحدَّثَُه أَنَُّه، مسَِ َ َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه أََنٍس، َمْوَىل التـَّْيِميَِّني: َأنَّ َأ اَل َرُسوُل ا

  »ْت أَبـَْواُب السََّماِء، َوُغلَِّقْت أَبـَْواُب َجَهنََّم، َوُسْلِسَلِت الشََّياِطنيُ ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن فـُتِّحَ «َوَسلََّم: 
  

  وروى مسلم يف صحيحه:
  



] حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إمساعيل وهو بن جعفر عن أيب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه  ١٠٧٩[ 
   قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

    
ه حدثه أنه مسع أ هريرة رضى هللا  ١٠٧٩[   ] وحدثين حرملة بن حيىي أخرب بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن بن أيب أنس أن أ

   تعاىل عنه يقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني
  

ب ليلة القدر من كتاب الكايف جشرية مثًال وعند الشيعة االثناع   للكليين الشيعي: ٤يف 
  

هللا (ع)  أمحد بن دمحم، عن احلسني بن سعيد، عن القاسم بن دمحم اجلوهري، عن علي بن أيب محزة الثمايل قال: كنت عند أيب عبد ٢/ ٦٦٤٢
إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين قال: فإن مل أقو على كلتيهما؟  فقال: يف جعلت فداك الليلة اليت يرجى فيها ما يرجى؟ :بصري فقال له أبو

من خيرب خبالف ذلك من أرض اخرى فقال :فقال: ما أيسر ليلتني فيما تطلب قلت ما أيسر أربع ليال تطلبها  :فرمبا رأينا اهلالل عند وجاء 
قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى يف تسع عشرة  فقال: إن ذلك ليقال، فيها قلت: جعلت فداك ليلة ثالث وعشرين ليلة اجلهين

واالرزاق وما يكون إىل مثلها يف قابل فاطلبها يف ليلة  فقال يل:  أ دمحم وفد احلاج يكتب يف ليلة القدر واملنا والبال يكتب وفد احلاج،
واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن مل أقدر  تطعت إىل النورإحدى وعشرين وثالث وعشرين وصل يف كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن اس

إن ذلك وأ قائم؟ قال: فصل وأنت جالس، قلت: فإن مل أستطع؟ قال: فعلى فراشك، ال عليك أن تكتحل أول الليل بشئ من النوم  على
مى وتقبل أعمال املؤمنني ؛ نعم الشهر رمضان كان يس أبواب السماء تفتح يف رمضان وتصفد الشياطني

 .على عهد رسول هللا املرزوق صلى هللا عليه وآله
  

ا للشيخ الصدوق/    :صيامه ثواب و رمضان شهر فضل بويف ثواب األعمال وعقا
  

ر عن أخيه عن علي عن احلسني بن  أيب (رهـ) قال حدثين سعد بن عبد هللا قال حدثين إبراهيم بن مهز
يف حديث طويل يف آخره إن أبواب  )(ع بن أيب محزة عن أيب عبد هللا سعيد عن القاسم بن دمحم عن علي

تقبل أعمال املؤمنني نعم الشهر شهر رمضان كان يسمى على تفتح يف رمضان وتصفد الشياطني و السماء 
  عهد رسول هللا ( ص ) املرزوق

  



ذا اإلسناد عن احلسني بن سعيد عن احلسني بن علوان عن عمرو بن مشر عن عمرو بن خالد ع ..... ن و 
ئه عن علي ) فحمد هللا وأثىن عليه حضر شهر رمضان قام رسول هللا (ص) قال ملا (ع زيد بن علي عن آ

ابة أال و قد وكل هللا مث قال أيها الناس كفاكم هللا عدوكم من اجلن وقال ادعوين أستجب لكم و وعدكم اإلج
بكل شيطان مريد سبعة من مالئكته فليس مبخلوق حىت ينقضي شهركم هذا أال و أبواب السماء مفتحة من 

  .أول ليلة منه أال والدعاء فيه مقبول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٦

  أساطري األنبياء:  الثاينجلزءا
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

      آدمآدمآدم: : : أنبیاء القرآنأنبیاء القرآنأنبیاء القرآنمن مصادر قصص من مصادر قصص من مصادر قصص    الھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

  مرشد إلى اإللحاد تعدیًال تامًا وأضاف علیھا  عدلھا-لمرشد إلى اإللحاد وابن المقفع
  

وراة،وھي    نوردھنا سوف  ي الت د ف اة آدم ال توج ب الھاجادوت       تفاصیل من حی ي قصص كت د   ، موجودة ف استمعھا محم
  .، ومن ثم ذكرت في القرآن واألحادیثیھودي) أو أشخاص(شفھیًا من شخص 

  
ي  صة الت رج ا یوردھالق ویس جینزب ي ل ادة  ف صوص الھج نھدرین كن ا ب٣٨التلمود س وین رب دراش التك  ،٥: ٨، وم

ل          (سفر ب وفي األبوكریفا    وغیرھم، ة میخائی یس المالئك ھ رئ ده موسى علم شفھ اهللا لعب ذي ك اة آدم وحواء ال ) تاریخ وحی
سخ  ،  باللغة الیونانیة  ھ ن ة    ةوتوجد من ة مختلف دین     ،  أخرى التینی ین العھ ا ب ات م ة  _٦٣٣ص_٣ج_انظر كتاب دار الطلیع

  سوریا_دمشق_جدیدةال
 

  )المالئكة وخلق اإلنسان(  موضوع /) آدم(فصل  ) /أساطیر الیھود(في
  

رى  قنأن ل خل ھ قب شار خلق سان  اهللا است سبب  .. اإلن اًالأوال ھ یعطي مث سان  ن ف لإلن شارةأ كی ل است یم یقب  ن العظ
  . ثم بقیة المخلوقات ثم المالئكةواألرضات اوفاستشار السم..المتواضع

سان ن فاستحب مالك الحب الفكرة أل ، أيكن المالئكة منسجمین في الرلم ی    ة عارضھا       محب اإلن ن مالك الحقیق ولك
ة     نأل الك العدال ا م ق علیھ ذاب وواف سان ك سانن ألاإلن سالم    اإلن الك ال ھا م دل وعارض ب الع سانن ألیح  اإلن

و   كثرأ لتكون وكانت اعتراضات المالئكة، یھأر  لیفنداألرض إلىفنفاه اهللا ...عدواني وة ل ة أل    أ ق وا كل الحقیق م علم ن نھ
 .....ن بعض البشر عصاة هللاأعلمھم نصف الحقیقة فقط فھو لم یعلمھم أ اهللا
ق   ثم قالت    سان بعض المالئكة مستنكرة خل ذكَره     :"اإلن ى ت سان حت ا ھو اإلن َده   ؟ م ى تفتق ن آدَم حت ور  [" ؟واب  :٨المزم
ت    وسمك البحر طیور السماء :" قال اهللا] المترجم_ ٤ م خلق دة  ، ذنإل ا فائ ة باأل   م دة ملیئ دعوین     مائ ال م شھیة ب ة ال طعم

ا؟ ستمتعوا بھ ة    ..."لی ائج مھلك م نت م رأیھ ل لھ د حم ارض فق رأي المع ة ذوي ال دد المالئك یًال ع ن قل م یك ھ ل دما . ألن عن
سان، أج   ق اإلن ي خل م ف ب رأیھ ل، وطل یس میخائی الك رئ ھا م ي یرأس ة الت رب الفرق تدعى ال اراس و ": ابوا باحتق ا ھ م

ذكَره     ى ت َده      ؟  اإلنسان حت ى تفتق ن آدَم حت سھم            " ؟واب دا رئی ار ع وا بالن رب إصبعھ الصغیر، والكل ھلك د ال ك م ب ذل عق
  . بالفرقة التي بزعامة مالك رئیس جبرائیل، وھو وحده من بینھم ُحِفظ من الفناءونفس المصیر ألمَّ. میخائیل

شیرت أم       ي است سابقیھ نصحھم وأمرھم                الفرقة التالیة الت سابق ل م بالمصیر ال دما عل ل بع یس البائی دھا مالك رئ ا قائ رھ
الوا     ذین ق ھ الل سان    : "بعدم معارضة الرب في رأیھ لكي ال یھلكوا بنفس العقاب المریع الذي نال ا ھو اإلن ذكره  م ى ت " حت

ذا حذرھم، تحدثت     ألن الرب لن یمتنع عن عمل ما قد خطط لھ في النھایة، لذا من المستحسن لنا أن      ھ، ھك ننقاد لرغبات
ھ                  : "المالئكة نحن سنكون مرافقی ا ف سبة لن ا بالن شاء، أم ا ت ھ كم یا رب العالم، ذلك جید أن فكرت في خلق اإلنسان، اخلق

ذت              . وخدامھ، ونبوح لھ بكل أسرارنا     ة أنق ن المالئك ده م ذ، ألن جن ل، أي المنِق ى رافائی ل إل رب اسم البائی ر ال ذلك غی ل
صیحتھ شفاء بن ًا لل ھ مالك م تعیین ة، وت ة   .  العاقل واع األدوی ل أن سماویة، وك ة ال ل األدوی ن ك ھ اآلم ي حفظ َل ف ذي ُجِع ال

  .األرضیة المستخدمة في األرض
  

(Gen. R. viii.; Midr. Teh. viii.,the story preserved in Adam and Eve, the Slavonic Book of Enoch, xxxi. 3-
6 ,compare Bereshit Rabbati, ed. Epstein, p. 17; Pirḳe R. El. xiii.; Chronicle of Jerahmeel, xxii.) 

  
  :القرآنقارن مع 

  
سَ      {  ِدَك  َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَھا َمْن ُیْفِسُد ِفیَھا َوَیْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُن بُِّح ِبَحْم

 ٣٠: البقرة} )٣٠(َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن 
 

A
Text Box
Sanhedrin, 38 a: Genesis Rabbah viii. 5, Hebrew Enoch 4: 8- 11



 
ٌقل ھو نبأ عظیم ( َِ َ ٌ َ َُ ْ َأنتم عنھ معرضون } ٦٧{ُ َُ ُِ ْ ُ ْ ْ ُ ى إذ یختصمون } ٦٨{َ المإل األعل م ب َما كان لي من عل َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ِْ َ ََ ْ َ َْ ْ ِ ِ ٍ ي إال } ٦٩{َ وحى إل َّإن ی ِ ِ َِّ ََ ُ

ٌأنما أنا نذیٌر مبین  ِ ُّ ِ َ َ َ ََ شر} ٧٠{َّ ي خالق ب ة إن ًإذ قال ربُّك للمالئك َ ٌ ََ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ِ َ َِ ْ َْ ن طین َ ٍا م ِ ھ } ٧١{ِ وا ل وحي فقع ن رُّ ھ م إذا سویتھ ونفخت فی ُف ُ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُْ َ َ ْ َّ َ ِ
َساجدین  ِ ِ   ٧٢-٦٧: ص) }٧٢{َ

 
  :مراجع القصة في الكتب الربینیة واألبوكریفیة

 
10 Abkir in Yalkut I, 17; Midrash Shir 8; Tan. Pekude 2; 2 , Ben Sira 32b; Pesikta 
Hadta 38; Aguddat Aggadot 8; comp, Horowitz, ad loco See further vol. III, p. 
151; vol. IV, p. 399. 11 Shabbat 88a; DR 8. 5; Ruth R. (beginning); Koheleth 1. 4.  
 
11 Shabbat 88a, DR8: 5, Ruth.R (beginning), Koheleth1: 4 
 
12 BR 8. 3-9; Tan. Introduction 154; Tehillim 1, 23; PR 40, 166b; comp, further 
Yerushalmi Berakot 9, 12d; Sanhedrin 38b; 13b, Yerushalmi Berakot 9: 12d, DR 
2. 13, and parallels cited by Theodor on BR 8. 9. The opposition of the angels to 
the creation of man is already mentioned in tannaitic sources (comp, Tosefta Sotah 
6. 5), and is frequently alluded to in talmudic-rnidrashic literature; comp, PK 4, 
34a; PR 14, 59b; Tan. B. IV, 110; Tan. Wa-Yera 18 and Hukkat 6; BaR 19. 3; 
Koheleth 7. 23; Tehillim 8, 73; 2 Ben Sira 32a. This legend emphasizes the Jewish 
view as opposed to the Philo-Gnostic opinion, according to which man was, 
wholly or partly, created by the lower powers, not by God Himself; cornp. Philo, 
De M. Opif., 24; De Confusione Linguarum, 35; De Profug., 14. For the Gnostic 
doctrine see Hippolytus, 7. 16 and 20; Tertullian, De Resurrectione, 5, and De 
Anima, 23. In opposition to this view, that man was, wholly or partly, created by 
the evil or lower powers, the Jewish legend lays stress upon the fact that the angels 
had nothing to do with man's creation, which they tried rather to prevent. A vague 
reminiscence of the Gnostic doctrine is the statement found in later sources 
(Hadar, Gen. 1. 27) that, when the angels noticed their superiority to the animal 
world, they became very proud; hence God commanded them to make a man, in 
order to humiliate them by their inability to carry out His command. Just as Philo, 
in the passage cited above, found this theory concerning the angels co-operating in 
the creation of man confirmed in the words of Scripture: "Let us make" (Gen., loco 
cit.), so the Christians believed that these words indicated the cooperation of the 
Logos. It is a moot question in Jewish, as well as in Christian literature, as to how 
the plural of ilttlVl is to be understood. BR, loco cit., cites not less than six 
different explanations of this strange plural (some explain it there as a pluralis 
majestatis), whereas most of the Church Fathers take it ChristologicaIIy; comp, 
Irenaeus, 2. 5; Justin Martyr, Dialogue, 62 (refutes the Jewish view that God 
consulted the angels); Theophilus, Ad Autol., 2. 18; Theodoretus, Gen. 1. 27; 
Basilius, Hexaemeron, Hom. 9.6; Christian Sibylline Oracles, 8, 5~. On the 
assertion of the Midrashim that God, though not in need of any service, took 
counsel with the angels, in order that He might serve as an example to man to ask 
the advice of his fellowmen, comp. Philo, De Conjusione Linguarum, 27. See 
further Ginzberg, Haggada bei den Kirchen», I, 19-21, as well as Goldfahn, Justin 
Martyr und die Agada, 24-25. The angels whom God consulted were the 
Seraphim, God's advisers, according to some; Mercy and Justice, according to 
others; see Sode Raza and Sefer ha-Tagin in Yalkut Reubeni, Gen. 1. 27; comp. 
note 6, on vol. I, p, 4. The statement that when a man commits a sin the angels 
accuse him (quoted from Tan. or Yelammedenu in Makiri on Prov. 3. 18) is 
probably related to the view that from the very beginning the angels were not 
favorably inclined towards man. The view that man 'a own good and evil deeds are 
his heavenly defenders and accusers, respectively, occurs already in a tannaitic 
statement (Shabbat ,32a). Comp. the following note and note 20.  
 
I3 Konen 26-27, and Yerahmeel 14-15 (read Boel instead of Labiel), parts of 
which only go back to Sanhedrin 38b. Comp. also vol, Ill, p. 110, and further 2 
Ben Sira 32a concerning the terrible punishment God inflicted on the revolting 
angels. According to Sode Raza in Yalkut Reubeni, Gen. 1. 27, these angels were 
thrown down from heaven on earth, where Adam met them later. It is noteworthy 



that in Konen the heads of the heavenly hierarchy are not four or seven (comp. 
note 440 on vol. III, pp. 231-32. and note 64 on vol. I, 16), but three. This 
corresponds to the threefold division of the cosmos, already found among the 
Babylonians, into heaven, earth and water. Michael is therefore said to consist of 
fire, the heavenly element; Gabriel of snow, the primordial substance of which the 
earth was made (comp. note 18 on vol, 1,8). According to others, Michael is of 
snow, and Gabriel of fire; comp. Targum Job 25. 2; the numerous references by 
Buber on PK I, Sa, and note 63 on vol. I, p, 16, as well as the Christian 
pseudepigraphic History of Joseph the Carpenter, 22, which reads: Michael the 
prince of the angels (the same title is also found in 13, wheras in 6 Gabriel bears 
this title; comp, BR 78. 1; Shir 3. (; and BaR 11. 3, where the phrase is used: 
Michael and Gabriel, the princes of the angels; see Dan. 12. 1), and Gabriel the 
herald of light. The element out of which the third archangel was made, we may 
well assume, is the water beneath the earth, the streams of Belial of the Bible =the 
waters of death. Comp. also notes 23 and 1810n vol. I, pp. 10, 40-41, respectively. 
Since in Babylonian mythology Nergal, the god of the nether-world, has the form 
of a lion (comp, Jeremias in Roscher's Lexicon der Mythologie, III, 250), '~':l' may 
be taken to stand for ':b "lion" and ,lot "god", and its transliteration should accord-
ingly be LebieI. Most likely the name Raphael had originally nothing to do with 
~!l" "he healed", but was derived from tJ'lot!l" "shades". In Enoch 22. 1-6 this 
angel clearly appears as the prince of Hades. In 20. 2-3 the original text probably 
read: iTl17J7Ji1 '~!l" ',Nttm '" l:I'N 'J:l n1m, " "And over the Tartarus, Raphael 
who is in charge of the departed souls". But the translator took "NIlIi1 ", to belong 
to the preceding sentence. The identification of Lebiel with Raphael in Konen is 
therefore a learned explanation of an old tradition. It is not certain whether 
Raphael. as the angel of healing, owes his cal1ing to the false explanation of his 
name (as" healer" we find him in Tobit and frequently in Jewish and Christian 
literature; comp., e. g .• Baba Mezi'a 86b; Origen, De Princ., I, 8. 1). for the 
development of the "prince of the nether-world" into the "healer" is quite con-
ceivable. Similar developments may be found in many mythological systems.- On 
the function of the three archangels, it may be observed that Origen, lac. cit., 
considers Michael as the angel of prayer. who brings man's prayers before God. 
and Gabriel as the angel of war. The latter is also the view of the Rabbis, as may 
be seen from the statement that Gabriel was the one who annihilated Sennacherib's 
comp, destroyed Sodom, and set fire to the temple at Jerusalem (comp. Index, s. u, 
"Gabriel "). and is therefore calIed the severe angel, in contrast to Michael, "the 
angel of mercy"; comp. Ekah 2, 98. The angel of prayer, according to the Rabbis. 
is Sandalfon (comp. note 139 on vol. I, p. 29, and Index. s. v.), but the Greek 
Apocalypse of Baruch 11 seems to agree with Origen, In the Christian 
pseudepigraphic work the Passing of Mary, 8, Michael appears as the prince of 
paradise, which is to be compared with the function of this angel as high priest in 
the heavenly temple (comp, Index. s, e.), which is only another expression for 
paradise. Although in Jewish angelology Michael is superior to Gabriel, so that he 
alone bears the title "prince" (Hagigah, lac. cit., and Hullin 40a; comp. further the 
Jewish tradition given by Jerome on Dan. 8. 10), one must not fail to note that at 
least among the Babylonian Jews Gabriel's prestige almost equals that of his rival 
Michael. Comp. Kohut, Angelologie, 24-33. whose views require a thorough 
revision. 
 
 
Similarly both Talmudim and the Midrashim frequently speak of God's court of 
justice, consisting of the angels as members. Comp. Yerushalmi Berakot 9, 14b; 
Sanhedrin I, 18a, and Babli 38b; WR 24. 2; BaR 3. 4; BR 51. 2; ShR 6. 1 and 12.4; 
Shir 1. 9; PR 42, 175b; Tan. Wa-Era 16; Tan. B. I, 96, 106; II, 36, 51; Tehillim 
119, 497; Yerushalmi Rosh ha-Shanah 2, 58b; ShR 30. 18. TertuIlian, Adversus 
Praxean, 16, clearly points to the fact that the legend that the angels were consulted 
by God with regard to the creation is due to an anti-Christian tendency. Its purpose 
is to exclude the possibility of assuming that the Trinity is implied wherever the 
Bible employs the plural in connection with the deity.  

  
 



 

 
  

================================================================  
ة   ول القصة الھاجادی ھ        تق ن األرض أبعدت ق آدم، لك ة لخل ا األرض األربع ن زوای ب طین م ل بجل رب أمر جبرائی  أن ال

اه د   ": ورفضت، فاحتج المالك   ى المی دة  كیف أیتھا األرض ترفضین أمر من أسسك عل ائم أو أعم ت "ون دع ا  : "، فقال أن
داً     ره أب رب    ".مقدر لي أن أكون ملعونة بسبب اإلنسان، وإذا لم یأخذ الرب الطیَن مني، فلن یفعل أحد غی دما سمع ال  عن

ع، الطین     .  ھذا مد یده وأخذ من الطین وخلق اإلنسان األول بذلك      ب األرض األرب لعدة أسباٍب ُأِخَذ الطیُن من كل جوان
اء،   وأخضر محمر للدم، ......أبیض أسود، أحمر،. دد األلوان كان متع  یض للعظام والعروق، وأخضر      وأسود ألمع وأب

  .  فالذي ُوِلد في الشرق سیموت في الغرب والعكس.للجلد الباھت

 (Pirḳe R. El. xi. and Chronicle of Jerahmeel, vi. 7 , compare Philo, "Creation of the World," xlvii ,The Sibylline 
Oracles (iii. 24-26) and, following the same, the Slavonian Book of Enoch secrets find the cosmopolitan 
nature of Adam, his origin from the four regions of the earth, Sanh. 38a et seq.; compare Gen. R. viii.; Midr. 
Teh. cxxxix. 5; and Tan., Peḳude, 3, end).  

  
  :قارن مع حدیث محمد

  
دََّثنا : أحمد اإلمام قال ى  َح ن    یحی د ب ر،  وُمَحْم دََّثنا  جعف دثني  عوف،  َح سامة  ح ن  ق ر،  ب ي  عن  زھی ي  عن  موسى،  أب  النب

ع  من قبضھا قبضة من آدم خلق اهللا إن: قال وسلم علیھ اهللا صلى و  فجاء  األرض، جمی ى  آدم بن در  عل  فجاء  األرض، ق
  .ذلك وبین والحزن والسھل والطیب، والخبیث ذلك، وبین واألسود واألحمر ضاألبی منھم

ھ  اهللا صلى  اهللا رسول  قال: قال األشعري سمعت زھیر، بن قسامة عن عوف، عن ھوذة، عن أیضًا ورواه لم  علی  : وس
ن  قبضھا قبضة من آدم خلق اهللا إن" ع  م و  فجاء  األرض، جمی ى  آدم بن در  عل نھم  فجاء  األرض، ق  واألحمر  یضاألب  م

  ".ذلك وبین والطیب والخبیث ذلك، وبین والحزن والسھل ذلك، وبین واألسود
  

ي د ف ھ أحم ننھ٤/٤٠٦ و٤/٤٠٠أخرج ي س و داود ف ذي:  ، وأب در، والترم سنة،ب الق ي  : ك ال اء ف ا ج سیر،ب م ك التف
   وھو حسن صحیح.ك التاریخ،ب بدء الخلق: سورة البقرة، وابن حبان في صحیحھ

  
 رسول  أصحاب  وعن ناٍس من مسعود، ابن عن وعن ُمرَّة ابن عبَّاس،  عن صالح، وأبي مالك أبي عن سُّدِّيال ذكر وقد
اهللا  أعوذ: األرض فقالت منھا، بطین لیأتیھ األرض في جبریل وجل عز اهللا فبعث: قالوا وسلم علیھ اهللا صلى اهللا ك  ب  من
  .فأعذتھا بك اذتع إنھا رب: وقال یأخذ، ولم فرجع تشینني، أو مني تنقص أن

ال  منھ، فعاذت الموت ملك اهللا فبعث. جبریل قال كما فقال فرجع فأعاذھا، منھ فعاذت میكائیل فبعث ا : فق اهللا  أعوذ  وأن  ب
ذ  أمره،  أنفذ ولم أرجع أن ن  فأخ م  وخلطھ،  األرض وجھ  م ذ  ول ن  یأخ ان  م ذ  واحد،  مك ن  وأخ ة  م  وحمراء  بیضاء  ترب

  .مختلفین آدم بنو خرج فلذلك وسوداء،
م  ببعض، بعضھ یلزق الذي ھو: والالزب. الزبًا طینًا عاد حتى التراب فبل بھ فصعد ال  ث ة  ق ي {: للمالئك اِلقٌ  ِإنِّ َشراً  َخ  َب

   قصص األنبیاء البن كثیر.}َساِجِدیَن َلُھ َفَقُعوا ُروِحي ِمْن ِفیِھ َوَنَفْخُت َسوَّْیُتُھ َفِإَذا. ِطیٍن ِمْن
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================================================================  
  :تقول القصة الھاجادیة

  
االت  ال[كم تلمھا، بالفع ]كم سھن بمجرد أن اس رن أنف ي   روح آدم أظھ ساعة الت ي ال اة، ف ال حی ا زال ب ان م ا ك ل، بینم

ھ                 شریة ل اریخ الب رب كل ت ًا، كشف ال روح وصیرورتھ حی نفس ال ین ت ا ب ل      . تخللت م اءه، كل جی ل وزعم أراه كل جی
اء،              ل وأعضاءه األتقی ل وقضاتھ، كل جی وأبناءه، كل جیل ومعلمیھ، كل جیل وعلماءه، كل جیل ورجال دولتھ، كل جی

ین        كل جیل وأعضاء   ل وأعضاءه اآلثم افھین، كل جی ادیین والت امھم، حساب ساعاتھم،       . ه الع دد أی واتھم، ع قصص حی
  .قدار خطواتھم، كٌل قد ُعرَِّف لھوم
  

سید   . بإرادتھ الحرة تخلى آدم عن سبعین من سنواتھ المخصصة لھ  ام ال ن أی . عمره المحدد كان سیكون ألف سنة، یوم م
صًا  .  فقط من الحیاة لروح داوود العظیمة، وھو قّدم ھدیة من سبعین سنة إلیھالكنھ رأى أنھ قد خصص دقیقة واحدة     منق

  .سنواِتھ إلى تسعمئة وثالثین
  

  :ونقرأ أنھ عندما ارتكب آدم خطیئة األكل من الشجرة المحرمة
  

ي الجن    : عندما أكل آدم من شجرة الخطیة في الجنة استغرب المالئكة  ذا یمشي ف م یم   ةأما زال ھ اذا ل ى اآلن، ، لم  ت حت
ھ   : "،عند ذلك رد الرب] المترجم_ألن اهللا كان قد قال أنھ إن أكل منھا فموتًا سیموت        [ لقد قلت لھ في الیوم الذي تأكل فی

ف سنة،          امي وھو أل د أی من تلك الشجرة سوف تموت، لكنكم ال تعرفون ما عنیت أأحد أیامي أم أیامكم، أنا سأعطیھ أح
  .وسبعون لحفیده ،عیشثون للسیكون عنده تسعمئة وثال
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  :قارن مع أحادیث محمد
  

  : الترمذي روى
  

ي  عن  صالح، أبي عن أسلم، بن زید عن سعد، بن ھشام َحدََّثنا نعیم، أبو َحدََّثنا حمید، بن عبد َحدََّثنا رة  أب ال  ھری ال : ق  ق
سقط  ظھره، مسح آدم اهللا خلق لما" : وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول ن  ف سمة  كل  ظھره  م ا  ھو  ن ن  خالقھ ھ  م ى  ذریت  إل

سان  كل  عیني بین وجعل القیامة، یوم نھم  إن صاً  م ن  وبی ور،  م م  ن ى  عرضھم  ث ال  آدم عل ن  رب أي: فق ال  ھؤالء؟  م : ق
ھ  رجالً  فرأى ذریتك، ھؤالء یص  فأعجب ا  وب ین  م ھ،  ب ال  عینی ن  رب أي: فق ذا؟  م ال  ھ ذا  ق ن  رجل  ھ م  آخر  م ن  األم  م
ك  ال ذریت ھ یق ال داود، ل م رب: ق ت  وك ره؟ جعل ال عم تین ق نة، س ال  س ن زده رب أي: ق ري م ین عم نة أربع ا. س  فلم
ال  سنة؟  أربعون  عمري  من یبق لم أو: قال الموت، ملك جاءه آدم عمر انقضى م  أو: ق ا  ل ك  تعطھ ال  داود؟ ابن د  ق  فجح
    ".ذریتھ فخطئت مآد وخطىء ذریتھ، فنسیت آدم ونسي ذریتھ، فجحدت

  
  ب ومن سورة األعراف ك التفسیر: سنن الترمذي

  
ْن                    : وروى الترمذي  اٍب َع ي ُذَب ِن َأِب رَّْحَمِن ْب ِد ال ُن َعْب اِرُث ْب دََّثَنا اْلَح َسى َح ُن ِعی ْفَواُن ْب دََّثَنا َص شَّاٍر َح ُن َب ُد ْب َحدََّثَنا ُمَحمَّ

   َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَلَسِعیِد ْبِن َأِبي َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ
ُھ                 اَل َل ِھ َفَق َھ ِبِإْذِن َد اللَّ ِھ َفَحِم ُد ِللَّ اَل اْلَحْم َس َفَق رُّوَح َعَط َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوَنَفَخ ِفیِھ ال

ِھ       َربُُّھ َیْرَحُمَك اللَُّھ َیا آَدُم اْذَھْب    ُة اللَّ سََّلاُم َوَرْحَم َك ال اُلوا َوَعَلْی ْیُكْم َق ِإَلى ُأوَلِئَك اْلَمَلاِئَكِة ِإَلى َمَلٍإ ِمْنُھْم ُجُلوٍس َفُقْل السََّلاُم َعَل
یَن      ُثمَّ َرَجَع ِإَلى َربِِّھ َفَقاَل ِإنَّ َھِذِه َتِحیَُّتَك َوَتِحیَُّة َبِنیَك َبْیَنُھْم َفَقاَل اللَُّھ َلُھ َوَیدَ   ْرُت َیِم اَل اْخَت ْئَت َق ا ِش اُه َمْقُبوَضَتاِن اْخَتْر َأیَُّھَم

لُّ                  ِإَذا ُك َك َف اِء ُذرِّیَُّت اَل َھُؤَل اِء َفَق ا َھُؤَل اَل َأْي َربِّ َم ُھ َفَق ا آَدُم َوُذرِّیَُّت ِإَذا ِفیَھ َسَطَھا َف مَّ َب ٌة ُث َربِّي َوِكْلَتا َیَدْي َربِّي َیِمیٌن ُمَباَرَك
ُت         ِإْنَس ْد َكَتْب اٍن َمْكُتوٌب ُعْمُرُه َبْیَن َعْیَنْیِھ َفِإَذا ِفیِھْم َرُجٌل َأْضَوُؤُھْم َأْو ِمْن َأْضَوِئِھْم َقاَل َیا َربِّ َمْن َھَذا َقاَل َھَذا اْبُنَك َداُوُد َق

تِّیَن       َلُھ ُعْمَر َأْرَبِعیَن َسَنًة َقاَل َیا َربِّ ِزْدُه ِفي ُعْمِرِه َقاَل َذاَك الَِّذي     ِري ِس ْن ُعْم ُھ ِم ُت َل ْد َجَعْل  َكَتْبُت َلُھ َقاَل َأْي َربِّ َفِإنِّي َق
ْد  َسَنًة َقاَل َأْنَت َوَذاَك َقاَل ُثمَّ ُأْسِكَن اْلَجنََّة َما َشاَء اللَُّھ ُثمَّ ُأْھِبَط ِمْنَھا َفَكاَن آَدُم َیُعدُّ ِلَنْفِسِھ َقاَل َفَأَتاُه َمَلُك اْلَمْوِت َفَقالَ        َلُھ آَدُم َق

اَل           ُھ َق ِسَیْت ُذرِّیَُّت َعجَّْلَت َقْد ُكِتَب ِلي َأْلُف َسَنٍة َقاَل َبَلى َوَلِكنََّك َجَعْلَت ِلاْبِنِك َداُوَد ِستِّیَن َسَنًة َفَجَحَد َفَجَحَدْت ُذرِّیَُّتُھ َوَنِسَي َفَن
  َفِمْن َیْوِمِئٍذ ُأِمَر ِباْلِكَتاِب َوالشُُّھوِد

ُھ                 َقاَل َأبُ  لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب َرَة َع ي ُھَرْی ْن َأِب ٍھ َع ِر َوْج ْن َغْی ْد ُرِوَي ِم ِھ َوَق َذا اْلَوْج و ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َھ
   َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمَعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن ِرَواَیِة َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ

  ١١٥ بك التفسیر : سنن الترمذي

  .صحیح حسن: الترمذي قال ثم
  
د   ن  روي وق ر  م ي عن  وجھ  غی رة  أب ي  عن  ھری ي   الحاكم  ورواه. النب ستدركھ"ف ن " م ي  حدیث  م یم  أب ن الفضل  نع  ب

  .دكین
  

اة          والقصة األھاجادیةة من األسطورة الیھودیة ال    مقتبسوكما نرى القصة     ین الحی و ب ذا وھ ا فعل ھ آدم فیھ صلیة أجمل ف
د فقصة                د محم سیان آدم عن ا قصة ن ا یجعل الصورة أعظم، أم والموت وبالكاد استمتع بالحیاة ولذة الوجود والحیاة مم
اتھم          ة واتفاق ودھم التجاری دونوا عق إضافیة من عنده بغرض ضرب المثل والعظة الطفولیة السخیفة أن الناس یجب أن ی

  ) ٢٨١: البقرة(إلخ وھو ما أمر بھ القرآن في سورة البقرة في آیة ھي أطول آیة من بین كل آیات القرآن....نھمودیو
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Administrator
Text Box
المراجع اليهودية التي سجلت التراث الشفوي عن قصة إعطاء آدم من عمره لداوود متأخرة كتبت بعد لإسلام، لكن بوسعنا التدليل على أن مصدر القصة يهودي بأصالة لو علمنا ودرسنا من كتاب اليهود المقدس مكانة داوود ونسله عندهم كنسل ملكي يحكم.ووجدت نفس الحديث بكتب الشيعة، فقد رواه الكليني في الكافي، وتفسير العياشي، وعنهما نقل المجلسي في بحار الأنوار ج14 من طبعة المجمع العالمي لأهل البيت، الحديثين17 و18، وفي علل الشرائع  وعنه ينقل بحار الأنوار ج11 ص103



 ١١١

وع  الي(تحت موض سان المث فتھ  ) اإلن وا ص م یرث شر ل م الب ًا ومعظ ھ عمالق ان حجم صة أن آدم ك ول الق ول تق ي الط  ف
ارة   ال، وأن س راھیم [والجم ة إب سعادین،          ]زوج سان وال ین اإلن ة ب ذا كالمقارن ان ھ ا لك سناء بھ رأة الح ا الم  إذا قارن

ًا            ان مظھره عظیم ذي ك آدم ال والمقارنة بین حواء وسارة ینطبق علیھا نفس الكالم، وأخیرًا كانت حواء كالقرد مقارنة ب
  .ء الشمسجدًا بحیث أن نعل قدمھ كان یحجب بھا

  
 

  
  :)العقاب( تحت عنوان وفي نص آخر تقول القصة

  
ھ نقص      )أو من طرف األرض إلى الطرف اآلخر  ( كان طول آدم من السماوات إلى األرض       ھ خطیئت د ارتكاب ن بع ، لك

  .إلى مئة ذراع
  

. 
  

  :نفس الخرافة یرددھا محمد ناقًال فیقول
  

  :الُبَخارّي قال

للَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي ا-  ٣٣٢٦ 
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا ُثمَّ َقاَل اْذَھْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك ِمْن اْلَمَلاِئَكِة َفاْسَتِمْع َما 

َل السََّلاُم َعَلْیُكْم َفَقاُلوا السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة اللَِّھَفُكلُّ َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة ُیَحیُّوَنَك َتِحیَُّتَك َوَتِحیَُّة ُذرِّیَِّتَك َفَقا
   َعَلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َیَزْل اْلَخْلُق َیْنُقُص َحتَّى اْلآَن

 الرزاق عبد عن كالھما رافع، ُمَحْمد بن عن ومسلم، جعفر، بن یحیى عن االستئذان، كتاب في الُبَخارّي رواه وھكذا
   .بھ

  ]ب بدء خلق آدم وذریتھ، وفي صحیح مسلم: ك األنبیاء: البخاري[
  

د  ھو  وإذا بیوسف  فمررت " :   وفي قصة اإلسراء یقول محمد عن یوسف      سلم   " الحسن  شطر  أعطي  ق ي م  ١٦٢ ف
  ١٢٠٤٧وأحمد 

     
إن  مناسب،  وھذا. السالم علیھ آدم حسن من النصف على كان أنھ معناه: قالوا: اءیقول ابن كثیر في قصص األنبی          ف
  .األشباه أحسن إال لیخلق كان فما روحھ، من فیھ ونفخ الكریمة، بیده وصوره آدم خلق اهللا
ده،  آدم خلق تعالى اهللا ألن. السالم علیھ آدم حسن من النصف على كان أنھ معناه األئمة، من وغیره السھیلي قال     بی

ان  روحھ،  من فیھ ونفخ ي  فك ة  ف ات  غای شري،  الحسن  نھای ذا  الب دخل  ولھ ة  أھل  ی ة  الجنَّ ى  الجنَّ  وحسنھ،  آدم طول  عل
ا  منھما، حسنأ بینھما یكن ولم آدم، حسن من النصف على كان ویوسف ھ  كم م  أن ن  ل ى  تك د  أنث وَّاء  بع ا  أشبھ  َح ن  بھ  م

  .السالم علیھ الخلیل امرأة سارة
  

ر         وعن إ  ن كثی ت : براھیم وسارة یقول اب ي  ورأی ار  بعض  ف ا  الحجاب  كشف  وجل  عز  اهللا أن: اآلث ین  فیم راھیم  ب  إب
ا  یزل فلم وبینھا، السالم علیھ ذ  یراھ ن  خرجت  من ده  م ى  عن ھ،  رجعت  أن إل ان  إلی شاھداً  وك ا،  م د  وھي  لھ ك،  عن  المل

دینھا  شدیدًا حبًا یحّبھا كان فإنھ أنینتھ،لطم وأشد لعینھ، وأقر لقلبھ أطیب ذلك لیكون منھ، اهللا عصمھا وكیف ا  ل  وقرابتھ
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ھ  الباھر، وحسنھا منھ، د  فإن ل  ق ھ : قی م  إن ن  ل رأة  تك د  ام وَّاء  بع ى  َح ا  إل ا  أحسن  زمانھ ا  اهللا رضي  منھ د  وهللا. عنھ  الحم
  .والمنة

  
================================================================  

أثارت مباركات الرب االستثنائیة الروحیة والجسدیة آلدم حسد : نترجم ما جاء، )انسقوط الشیط(موضوع  تحت
المالئكة حتى حاولوا إھالكھ باللھب، وكان لیھلك، لوال حمایة الرب لھ، وخاصة الشیطان الذي كان أكثرھم غیرة، 

آلدم   وتقدم لتأتَي المالئكِة كلَّ اُهللاادع .وأفكاره الشریرة التي أدت إلى سقوطھ آخَر األمر، فبعدما وھب الرب آدَم روحًا
 األعظم بین المالئكة في الجنة ولھ اثنا عشر جناحًا بدًال من ستة ككل  الشیطان وكان.حترام و واجب التقدیراال

یعني روح اهللا الذي یحل مثل [  الشكینة سناء أنت خلقتنا من:" قائال ،المالئكة اآلخرین، ورفض االلتفاَت إلى أمر اهللا
 وھو السكینة في مصطلح،  أو في عامود النار على الشجرة في الوادي المقدس في سیناءأو العھد على تابوت النار

ن نركع تحت أن تأمرنا واآل، ] المترجم_  واألحادیث وسنعود لھ في موضوع مستقل ٢٤٨:  البقرةالقرآنالھاجادة و
األرض لدیھ حكمة ومعرفة أكثر ھذا الذي خلقتھ من : " فأجابھ اُهللا  "؟األرضصنعتھ من تراب  قدام المخلوق الذيأ

ت من وحوش وطیور وزواحف التي قد خلق اَم ذكاٍء، فقال اهللا لھ أن سیجعل كل الحیوان تحكی  فطلب الشیطان." منك
ھ، وإن لم تحضر أمامھ وأمام آدم، فإذا عرف ھو أسماَءھا فسیأمر آدَم بتقدیم االحتراِم لھ، وسیسكنھ جواَر سكینِة عظمِت

وسیكون لھ مكان في جنتھ، یقدر، واستطاع آدُم تسمیتھم باألسماء التي قد خصصھا لھم فسیكون علیھ الخضوع آلدم، 
ھیھ تعالي، ھلمَّ نصلي : "ھ الشیطان، عندما أبصر آدُم اَهللا جائیًا قال لزوجھعوتوجھ اهللا إلى الجنة، یتب." عھارزوی

أحضر اهللا أمام الشیطان ثورًا وبقرة فلم یعرف اسمیھما، ثم أحضر أمامھ ." م اِهللا صانِعناونركع أمام اِهللا، ھلمَّ نسجد أما
رغم أن الشیطاَن اضطر لالعتراف بتفوق وف،رعتحدید أسماءھم فدم اهللا من آطلب ثم  جمًال وحمارًا فلم یعرْف كذلك،

الحترام آلدم كما كان قد ُأِمَر، فض تقدیم ااجاٍت مسعورة وصلت إلى السماوات، ورجاإلنسان األول لكنھ انفجر في احت
فقد كان أول من سجد أمام  میخائیل اللجوجة السابقة، وفعلت كتیبة المالئكة التي تحت قیادِتھ مثلھ، ورغم اعتراضات

 فقال، ." ال حل علیك غضب اهللاإو) دمآ(اسجد لصورة اهللا : "الشیطاَن  میخائیُلآدم لیري المالئكة قدوة جیدة، وخاطب
في البدِء طرَد "فأنا سأرفع عرشي فوق نجوم الرب، سأكون في أعلى مستوى، غضب اهللا علیھ   اندلعنإ" :الشیطان

  ."الرّب الشیطاَن وجنوَده من السماِء، مھَبَطًا إلى األرض، ومنذ ھذه اللحظِة یؤرَّخ للعداوِة بین الشیطان واإلنسان
  

  .ولماوس من األسفار األبوكریفیة المسیحیةبعض اقتباس لویس جینزبرج ھنا مصدره رؤیا برث
  

  قارن مع 
 ٣٩-٣٠ :سورة البقرة

  ٢٥- ١١: سورة األعراف
  ٦٥- ٦١: سورة اإلسراء

  ٨٨- ٦٧: سورة ص
 ٤٣-٢٦: الحجر سورة

 ٨٣-٧١:سورة ص
  ٥٠: سورة الكھف

  
  :ومن آیات القرآن

  
َك َأالَّ   ) ١١(َكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس َلْم َیُكْن ِمْن السَّاِجِدیَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمالئِ    { ا َمَنَع َقاَل َم

یٍن            ْن ِط ُھ ِم اٍر َوَخَلْقَت ْن َن وُن لَ      ) ١٢(َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْنُھ َخَلْقَتِني ِم ا َیُك ا َفَم اْھِبْط ِمْنَھ اَل َف ا   َق َر ِفیَھ َك َأْن َتَتَكبَّ
وَن    ) ١٣(َفاْخُرْج ِإنََّك ِمْن الصَّاِغِریَن   ْوِم ُیْبَعُث ى َی ِریَن     ) ١٤(َقاَل َأنِظْرِني ِإَل ْن اْلُمنَظ َك ِم اَل ِإنَّ َوْیَتِني    ) ١٥(َق ا َأْغ اَل َفِبَم َق

َرُھْم      ُثمَّ آلِتَینَُّھْم ِمنْ  ) ١٦(َألْقُعَدنَّ َلُھْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقیَم      ُد َأْكَث َماِئِلِھْم َوال َتِج ْن َش اِنِھْم َوَع  َبْیِن َأْیِدیِھْم َوِمْن َخْلِفِھْم َوَعْن َأْیَم
  ١٨-١١: األعراف} )١٨(َقاَل اْخُرْج ِمْنَھا َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُھْم َألْمَألنَّ َجَھنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعیَن ) ١٧(َشاِكِریَن 
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 ١١٣

اُووَن    ) ٩٣(ِمْن ُدوِن اللَِّھ َھْل َیْنُصُروَنُكْم َأْو َیْنَتِصُروَن ) ٩٢(َوِقیَل َلُھْم َأْیَن َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن      { ْم َواْلَغ ا ُھ ) ٩٤(َفُكْبِكُبوا ِفیَھ
  ٩٥-٩٢: الشعراء} )٩٥(َوُجُنوُد ِإْبِلیَس َأْجَمُعوَن 

  
ُھ          َیا َبِني آَدَم ال َیْفِتَننَُّكْم الشَّیْ  { َو َوَقِبیُل َراُكْم ُھ ُھ َی ْوآِتِھَما ِإنَّ ا َس ُھَما ِلُیِرَیُھَم ا ِلَباَس ِزُع َعْنُھَم َطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكْم ِمْن اْلَجنَِّة َین

  ٢٧: األعراف} )٢٧(ِمْن َحْیُث ال َتَرْوَنُھْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاَء ِللَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن 
================================================================  

ع  أنھ ذو أوبعد ذكر ) اإلنسان المثالي(موضوع  وفي  سان إبعاد ھائلة بالمقارنة م وم  ن اً  ، الی د تلمیح ى تفصیل     نج آخر إل
یم ادم األ  ا سماء  تعل ي   تفصیالً  ،كلھ رد ف م ی وراة   ل یكم و، الت رة  إل ة للفق ة آدم حك(...: الترجم ي أعظم     ظأ م سھا ف ھرت نف

ذین   في معرض مجادلتھبالحقِّ وھكذا ظھر أن اهللا قد تكلم.  للحیواناتطریقة عندما أعطى أسماًء عترضوا  ا للمالئكة ال
ة  . اإلنسانعلى خلق  اة     ساعة أولففي نھای ن حی ات     آم الم الحیوان ع اهللا كل ع ھ و أدم جم ة  أمام ام المالئك ن   . م ب م فطل

رین  األ دعو  نأخی واع ب ا األی واً     أن وا كف م یكون نھم ل ة سمائھا لك ن  .  للمھم ال  آولك ردد ق ا رب " :دم دون ت م   ی الم االس الع
ذا  " الجمل سد ولذلك الثور ولذلك ھو الحصان ولذلك األالصحیح لھذا الحیوان ھو م    أوھك م حسب دورھ ع   سماھم كلھ م

ال  عن ما سیكون )دمآ(سألھ ن اهللاإثم  ،تنسیق االسم مع خاصّیة الحیوان ن     ألدم آن اسمھ سیكون   أاسمھ فق ق م د خل ھ ق ن
ھ   .األرض تراب ،دمةاأل م ذات ال ) اهللا(وثانیة سألھ عن اس رب أل  :"فق ع  موالي ال ك رب جمی ات  ن ذي     ".المخلوق م ال االس
دى األ  والذي تسمیھ بھ المالئكة والذي لن یتغیر ،عطاه اهللا لنفسھأ ام م ا      . ی دس م روح الق ة ال ن دون ھب ن م ان   ولك دم آك
  )خصائص نبویة وكانت حكمتھ ذات نبیًا كان بكل صدق .سماء الجمیعأیعرف ل

 
  

 :البقرة قارن مع سورة
 
َسبُِّح ِبحَ           { ُن ُن دَِّماَء َوَنْح ِدَك  َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَھا َمْن ُیْفِسُد ِفیَھا َوَیْسِفُك ال ْم

وَن           ا ال َتْعَلُم ُم َم َماِء           ) ٣٠(َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَل وِني ِبَأْس اَل َأْنِبُئ ِة َفَق ى اْلَمالِئَك ُھْم َعَل مَّ َعَرَض ا ُث َماَء ُكلََّھ َم آَدَم اَألْس َوَعلَّ
اِدِقیَن    ُتْم َص ُؤالء ِإْن ُكن ا ِإالَّ ) ٣١(َھ َم َلَن ْبَحاَنَك ال ِعْل اُلوا ُس یُم   َق یُم اْلَحِك َت اْلَعِل َك َأْن ا ِإنَّ ا َعلَّْمَتَن ْئُھْم  ) ٣٢( َم ا آَدُم َأْنِب اَل َی َق

سََّمَواتِ           َب ال ُم َغْی ي َأْعَل ْم ِإنِّ ْل َلُك ْم َأُق اَل َأَل َماِئِھْم َق َأُھْم ِبَأْس ُتمْ      ِبَأْسَماِئِھْم َفَلمَّا َأْنَب ا ُكن ُدوَن َوَم ا ُتْب ُم َم وَن  َواَألْرِض َوَأْعَل  َتْكُتُم
  ٣٤-٣٠: البقرة} )٣٤(َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِریَن ) ٣٣(
  

 !؟بھ  دون المرور بكتاب موحىالھاجادوت واألبوكریفا  إلى قصص القرآن من فكیف وصلت، ھذه التفاصیل غیبیة
  
م  اهللا رسول  یا قلت: قال ذر أبي عن" صحیحھ"في   حبان ابن روىو اء؟  ك ال  األنبی ة : "ق ف  مائ ة  أل  وعشرون  وأربع

ة : "قال منھم؟ الرسل كم اهللا رسول یا قلت". ألفًا ة  ثالثمائ ر  جم  عشر  وثالث ت " غفی ا  قل ن  اهللا رسول  ی ان  م م؟  ك  أولھ
  ".قبال سواه ثم روحھ من فیھ نفخ ثم بیده اهللا لقھخ نعم: قال مرسل؟ نبي اهللا رسول یا قلت. آدم: قال

  
================================================================  

ب         ھ طل ول القصة أن عندما كان آدم على سریر المرض والموت یعاني اآلالم الشدیدة كما سیأتي في آخر حدیثنا ھذا، تق
م فبدأت تحكي القصة  ،یسقطا في الخطایا مثلھماا كي ال من حواء أن تحكي لنسلھ كیف سقط     وان موضوع     لھ  تحت عن

  :نقرأ )سقوط حواء(
  

ة غضب وازداد            تقول القصة أن عملیة    ن الجن د طرده م شیطان بع أن ال ة حدثت ب شجرة المحرم ن ال  إغوائھما لألكل م
شریر              ة ال ع الحی ذا تحالف م ام، ل ا واالنتق ب الخراب لھم ى جل م     حقده بسبب خزیھ وصمم عل ھ وتكل ى جانب ا إل ة وربحھ

ت              ا ینب ع بكل م الشیطان من خالل فمھا، تقول القصة أن الشیطان قال للحیة أنَّ قبل خلق آدم كان یمكن للحیوانات التمت
دًا     . فقط] الحشائش الضارة[في الجنة واآلن ُحدِّد لھم االقتصار على الزؤان         ردوس سیكون جی ن الف لذا فإن إخراج آدم م

  .للكل
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ا     اعترضت   ا      : "الحیة ووقفت خائفة من غضب الرب، لكن الشیطان ھدأ مخاوفھا، وقال لھ ط وأن ائي فق ِت ستكونین إن أن
  ."سأتكلم من خالل فمك بذلك سوف ننجح في إغواء اإلنسان

  
ا   . عقب ذلك علق الثعبان نفسھ من السور المسور للجنة، لیواصل محادثتھ معي من الخارج   وھذا حدث في اللحظة ذاتھ

دما رب عن ى ال ضرع إل سماء للت ى ال ا إل ین وتوجھ يَّ الحارس ي مالك ل  .  تركن دما انتح ًا، وعن دة تمام ت وحی د كن ذا فق ل
رب    نسبة إلى الِس[الشیطان مظھر مالك، ومال على حائط الفردوس، ورنم أغاني ِسرافیة        دام عرش ال رافیم المالئكة خ

  حادثة بیني وبینھ، الشیطان تحدث من خالل فم الثعبان ودارت م.  ، ُخِدْعُت، وظنتھ مالكًا]المترجم_في الیھودیة
أن        .....[ ع تفاصیل أسطوریة وحشو ك ة       : ]إلخ القصة المعروفة في التوراة م ة المحرم ن الفاكھ ت م ات أكل  كل الحیوان

  .عدا طیر واحد لذا ظل یعیش في الجنة وحده 
  

خ ...عي بأني لیس عندي سبٌب للخوفإال أننا نالحظ في السیاق قولھا عمَل الشیطاُن كلَّ جھٍد إلقنا         ا    . إل ن أعطاھ وھو م
ا     . إلخ...الفاكھة وھزَّ الشجرة وأكل منھا أوًال لتطمئن حواء وتأكل مثلھ      ھ لھ د إغوائ ة بع اَب الجن ... وأن حواء فتحْت لھ ب

  .إلخ وَحقَن الثعباُن عندما صعَد إلى الشجرة سمَّھ في الفاكھة وھو المیل إلى الشر
  

ا                فالثعبان كان    ًا كأنھم ا، فصارا حین ھ وقتھ اھى مع ھ تم ل لعل شیطان، ب وراة أداة ال ة المناقضة للت حسب القصة الھاجادی
  . واحد، فالشیطان یتكلم عبر الثعبان، والثعبان كذلك یستعمل عقلھ في استغالل وسواس الشیطان

  
ة ع   سطورة أن كل الحیوانات تم إغواؤھم     وتقول األ  ة الفاكھ وا        لما أرادت حواء تجرب ا وأكل ن یموت ا ل ئن أنھم یھم لتطم ل

ین   . شجرة المحرمة ما عدا طائر العنقاء األسطوري فكان أن كافأه اهللا بالخلودمن ال  ن ب وفي روایة أخرى بأنھ الوحید م
  .  فظل فیھا وحده في الجنةكافأه اهللا بالخلودالكائنات الذي 

  
  ٦٣٣ص/ ٣العربیة في كتابات ما بین العھدین جمصدر القصة كتاب حیاة آدم وحواء الیوناني، انظر الترجمة 

  
  

ا             ة قصة آدم فیھ ت موروث ي كان وراة الت ول الت ى حین تق وعندما نقارن مع القصة اإلسالمیة نجد أن ھذا مقارب لھا فعل
دایات الكون               ي ب ة عن شر األفعى ف ة اإلفریقی بعض القصص البدائی ًا  (من تقلید وعقیدة أولى قدیمة جدًا تذكرنا ب وأحیان

ریقیین    شر              ) الثعلب أو غیره عند اإلف دي الب ن أغوى وال ة ھو م یس الحی شیطان ول القرآن أن ال ول ك ا تق د القصة ھن نج
ة لحواء وآدم             وراة عن إغواء الحی ة الت بمساعدة الحیة، من ھنا نفھم من أین جاء محمد بقصتھ األكثر تطورًا عن روای

  .الھاجادةلقد أخذھا من قصة ،
  

  :مد الصحیحة التي تدل على ذلكومن أعجب أحادیث مح
  

ال رسول اهللا                   ان الصغیر، ق سلم الطّح ن م دثنا موسى ب ر، ح ن نمی اِت    : "روى أحمد بن حنبل حدثنا اب رك الحی ن ت م
  ." مخافةَ  طلِبھن، فلیس منا، ما سالمناھن منذ حاربناھن

  
  ٥٢٥٠ وأبو داود ٣٢٥٤ وأحمد) ١/٢٣٠ (٢٠٣٧أحمد 

  
  ):نبیاءقصص األ(ویقول ابن كثیر في 

ة  قیل وإبلیس، وَحوَّاء آلدم خطاب وھذا} ِحیٍن ِإَلى َوَمَتاٌع ُمْسَتَقرٌّ اَألْرِض ِفي َوَلُكْم َعُدوٌّ ِلَبْعٍض َبْعُضُكْم اْھِبُطوا َقاَل{ م  والحی روا . معھ  أم
ھ  رسول  عن الحدیث في ثبت بما معھما الحیة لذكر یستشھد وقد. متحاربین متعادین كونھم حال في الجنَّة من یھبطوا أن  اهللا صلى  اللَّ

} َعُدوٌّ ِلَبْعٍض َبْعُضُكْم َجِمیعًا ِمْنَھا اْھِبَطا َقاَل{: طھ سورة في وقولھ. حاربناھن منذ سالمناھن ما: وقال الحیات، بقتل أمر أنھ وسلم علیھ
ر  ھو وقیل. الحیة وإبلیس َحوَّاء آدم واستتبع. وإبلیس آلدم أمر ھو م  أم صیغة  لھ ا  ةالتثنی  ب ي  كم ھ  ف الى  قول َلْیَمانَ  َوَداُووَد{: تع  ِإْذ َوُس

sh
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 ومدعى  مدع اثنین بین إال یحكم ال الحاكم كان لما ھذا أن والصحیح} َشاِھِدیَن ِلُحْكِمِھْم َوُكنَّا اْلَقْوِم َغَنُم ِفیِھ َنَفَشْت ِإْذ اْلَحْرِث ِفي َیْحُكَماِن
  .}َشاِھِدیَن ِلُحْكِمِھْم َوُكنَّا{: قال علیھ،

  
ھ         التقوى لدرجة أن رآن ب أما مسألة تردید الشیطان ألغاني تسابیح حملة العرش فیتشابھ مع تظاھر الشیطان في قصة الق

  :أقسم لھما باهللا أنھ لھما من الناصحین
  
ا َنَھاُك َما َوَقاَل َسْوآِتِھَما ِمْن َعْنُھَما ُووِرَي َما َلُھَما ِلُیْبِدَي الّشْیطان َلُھَما َفَوْسَوَس { ا  َم نْ  َربُُّكَم ِذهِ  َع شََّجَرةِ  َھ ا  َأْن ِإالَّ ال  َتُكوَن

ُرورٍ  َفَدالَُّھَما *النَّاِصِحیَن َلِمْن َلُكَما ِإنِّي َوَقاَسَمُھَما اْلَخاِلِدیَن، ِمْن َتُكوَنا َأْو َمَلَكْیِن ا  ِبُغ ا  َفَلمَّ شََّجَرةَ  َذاَق َدتْ  ال ا  َب ْوآُتُھَما  َلُھَم  َس
شََّجَرةِ  ِتْلُكَما َعْن َأْنَھُكَما َأَلْم َربُُّھَما َوَناَداُھَما *الجنَّة َوَرِق ِمْن َعَلْیِھَما اِنَیْخِصَف َوَطِفَقا لْ  ال ا  َوَأُق ّشْیطان  ِإنَّ َلُكَم ا  ال ُدوٌّ  َلُكَم  َع
  ٢٢-٢٠األعراف } *ُمِبیٌن

  
ذا    الھاجادةولعل محمد استوحى قسم الشیطان لھما من تظاھر الشیطان بالتقوى في قصة   ھ ھك ي ذھن  الیھودیة وحرفھا ف

راءة      م ال الق ھ     ألنھ یعتمد على السمع وقدرتھ على الفھ اح أمام ن نص مت ل م ة        والنق ًا بالعبری ان مكتوب ذا الكالم ك ألن ھ
  .لم یكن مترجمًا ألي لغة أخرىرامیة وما شابھ وواآل

  
================================================================  

ن          في  حین معظم القصص تقول أن الشیطان ھو مالك ساقط بالمعصیة التي عصاھا للرب وأنھ مخلوق ككل المالئكة م
ل لحظات       ھاجادیةنور نار السكینة الربانیة، ھناك نسخة أخرى من القصة ال         شیاطین قب ق ال رب خل ول أن ال  الیھودیة تق

  .فجعلھم أرواحًا فقطقلیلة من حلول السبت لذا لم یجد وقتًا إلعطائھم أجسادًا 
  

ُھ                {: قارن مع اآلیة   ْوآِتِھَما ِإنَّ ا َس ُھَما ِلُیِرَیُھَم ا ِلَباَس ِزُع َعْنُھَم ِة َین ْن اْلَجنَّ َوْیُكْم ِم َرَج َأَب ا َأْخ َیا َبِني آَدَم ال َیْفِتَننَُّكْم الشَّْیَطاُن َكَم
  ٢٧: األعراف } )٢٧( َجَعْلَنا الشََّیاِطیَن َأْوِلَیاَء ِللَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن َیَراُكْم ُھَو َوَقِبیُلُھ ِمْن َحْیُث ال َتَرْوَنُھْم ِإنَّا

  
================================================================  

ا  َفَال َوِلَزْوِجَك َلَك َعُدوٌّ َھَذا ِإنَّ آَدُم َیا َفُقْلَنا{: یقول القرآن  نْ  ُیْخِرَجنَُّكَم ة  ِم ْشَقى  الجنَّ كَ  ِإنَّ. َفَت وعَ  َأالَّ َل ا  َتُج َرى  َوَال ِفیَھ . َتْع
  ١١٨-١١٧طھ } .َتْضَحى َوال ِفیَھا َتْظَمُأ ال َوَأنََّك

  
ا          ل ینیرھ ا شمس أو قمر ب یس لھ ًا ول ویقول محمد في أحادیثھ الصحیحة أن الجنة لیس فیھا لیل وال نھار بل منیرة دوم

  }بنور ربھاوأشرقت األرض {نور اهللا، وفي القرآن 
  

ل  ذا مماث ي القصص الھاجادوھ صة ف ام عرش   ی  لق ة أم ھ أغنی ل ل سبت وعم وم ال د ی ة أن آدم مجَّ صة طویل ول ق ة، فتق
دافعًا         ام اهللا م الرب، فلما عصى الربَّ وكان ذلك یوَم السبت وأوشك الرُب على إلقائھ في نیران الجحیم، ظھر السبُت أم

  .ذا عاقبھ اهللا فیھ فماذا سیحدث للقداسة والبركة فیھعن آدم محتجًا بأن الیوم ھو السبت وإ
  

ھ أن یمسح       ن آلدم ب ان یمك لقد كانت ھناك فرصة أخرى آلدم كذلك لتعلم وتقدیر قیمة السبت، فالضوء السماوّي الذي ك
سبب              ار ب ذا االعتب ارج ھ ن خ ھ، لك ب ذنب ورًا عق ول سینزع ف ان حسب األص صاه، ك ى أق ن أقصاه إل الَم ببصره م الع

د وشكر لعطاء     ) المفترض اآلن(لسبت، ترك الرب ھذا الضوء لینیر، والمالئكة عند وقت المغرب      ا شودة تمجی رتلوا أن
ذي خاف أن           .  الرب، لتألق الضوء خالل اللیل     ع آدم ال ى ھل ًا إل سماوي، مؤدی ف الضوء ال فقط بمضي یوم السبت، توق

  .دم فرك الحجرین كًال ضد اآلخر وإنتاج ضوٍء الحتیاجاتھلكن الرب أنار فھَمھ، وتعلم آ. تھاجمھ الحیة في الظالم
  

ت      ول الوق د حل الضوء السماوي كان فقط أحد الھبات النفیسة التي تمتع بھا آدم قبل السقوط وسف تمنح لإلنسان ثانیًا عن
  .المسیحانّي
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ة األرض، و     ل، وفاكھ ھ الطوی ة، وقوام اة األبدی ھ، والحی ألق طلعت ت ت رى كان ات األخ وم  إن الھب شجرة، ونج ة ال فاكھ
  السماء، والشمس والقمر،

  .في العالم اآلتي سیكون ضوء القمر كضوء الشمس، وضوء الشمس سبعة أضعاف
الم      : في قصة أخرى أنھ  سبت ظن أن الع وم ال د ی لما نزل آدم إلى األرض وشاھد ألول مرة ھبوط الشمس وقَت اللیل بع

شًا مرة أخرى وبال شكٍل، وظل یبكي طوال    الم سیعود عماًء باطًال شوأظلم بسبب خطیئتھ وأن الرب سیعاقبھ، وأن العا 
رن وضحى                د الق ًا وحی رب قربان دم لل اللیل وحواء أیضًا، ثم بطلوع الشمس اتضح لھ أن ھذا ھو المجرى الطبیعي، وق

   . بھ على المكان الذي أصبح فیما بعد مذبح أورشلیم
 (Pesiḳ. R. xxiii.; Pirḳe R. El. xx.; similarly, Pes. 54a). 

  
================================================================  

  ":مستدركھ"روى الحاكم في : جاء في أحادیث محمد الصحیحة
  

ن عمرو             ] ٣٩٩٣ [  ة ب دثنا معاوی ن النضر األزدي ح د ب ن أحم حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویھ حدثنا محمد ب
نا عمار بن أبي معاویة البجلي عن سعید بن جبیر عن بن عباس رضى اهللا تعالى عنھما قال ما سكن آدم حدثنا زائدة حدث  

  الجنة إال ما بین صالة العصر إلى غروب الشمس ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
  
  

  :   وفي صحیح مسلم 
  
 بن شھاب أخبرني عبد الرحمن األعرج أنھ سمع وحدثني حرملة بن یحیى أخبرنا بن وھب أخبرني یونس عن       ] ٨٥٤[ 

ھ أدخل                 ق آدم وفی ھ خل ة فی وم الجمع شمس ی ھ ال أبا ھریرة یقول قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خیر یوم طلعت علی
  الجنة وفیھ أخرج منھا 

    
أبي ھریرة أن النبي صلى وحدثنا قتیبة بن سعید حدثنا المغیرة یعني الحزامى عن أبي الزناد عن األعرج عن   ] ٨٥٤ [ 

وم                   ا وال تق ھ أخرج منھ ة وفی ھ أدخل الجن ق آدم وفی ھ خل ة فی وم الجمع اهللا علیھ وسلم قال خیر یوم طلعت علیھ الشمس ی
  الساعة إال في یوم الجمعة 

     
رو              :  بن حنبل  وقال أحمد  ن ف د اهللا ب ن عب ار، ع ي عم ن أب دََّثنا األوزاعي، ع ن مصعب، َح د ب دََّثنا ُمَحْم ي   َح ن أب خ، ع

خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم، وفیھ أدخل الجنَّة، : "ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  .على شرط مسلم". وفیھ أخرج منھا، وفیھ تقوم الساعة

  
   ٣٣٦٢ و٢٣٣١رواه مسلم وأحمد ورواه أبو داود والطیالسي 

  
ن             لقد  :ھاجادیةوھذا مأخوذ من األسطورة ال     ة لك ة الجن د استمتعا بعظم ى األرض، لق زال إل ة، ون  ترك آدم وحواء الجن

ق                 ،  لمدى قصیر من الوقت    رب فكرة خل ق خطرت لل ن الخل سادس م وم ال ن الی ى م ساعة األول ي ال بضعة ساعات، فف
ة ش            ي الرابع سة   اإلنسان، في الساعة الثانیة استشار المالئكة، في الثالثة جمع الطین لجسد اإلنسان، ف ي الخام ّكل آدم، ف

ي                        ھ، ف ْت إلی سابعة، روٌح ُنِفَث ي ال صبًا، ف وف منت ھ الوق د اكتمل، لكي یمكن ر حي ق ان الغی سادسة ك ي ال د، ف كساه بالجل
ھ                د صدر ل ة ق ي وسط الجن ي ف ي  . الثامنة اقتید إلى الفردوس، في التاسعة كان األمر اإللھي بتحریم فاكھة الشجرة الت ف

ر عن               ف. العاشرة خالف األمر   ردوس للتكفی ن الف ِرَد م د ُط ان ق وم ك ن الی ة عشرة م ي الثانی ي الحادیة عشرة حوِكم، وف
  .ذنبھ

ى آدم  رب إل م ال ذا تكل شري، ل ھر ت ان أول ش داث ك وم الزاخر باألح ذا الی ا  : "ھ ائي، فكم دوة ألبن ون الق وف تك ت س أن
دة،         حوكمَت أنَت من ِقَبلي في ھذا الیوم وُغِفَر لَك، كذلك أبنائي إسرا    سنة الجدی وم ال ي ی ي ف ن قبل ئیل سوف یحاكمون م

  ] المترجم_یعني یوم الغفران أو عید كیبور [وسوف أغفر لھم
  ب٣٨التلمود في سنھدرین 
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د، ًنبل حدیثا عن عبد هللا بن سالم وروى أحمد بن ح ن مصادر محم ان م ھ ك ل أن ا، ویحتم را یھودی ان حب ذي ك ًصحبة محمد ال ً
ًحدیثا منسوبا ومرفوعا لمحمد ً ً: 

  
اال- ٢٣٧٧٩ َ حدثنا یونس، وسریٌج ق َ ْ َ َُ ُ َُ ُ َ َ لم: َّ ي س ن أب ن الحارث، ع ن سعید ب یٌح، ع دثنا فل َح َ َ ََ َ َ َِ َِ ْ َْ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ ُ َ الَّ َة، ق َ ن : َ دثنا ع رة یح و ھری ان أب ْك َ ََ ِّ َ ُُ َ َ َُ ُْ َ َ

ال َرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ق َ َ ََ ُ َُّ ََ َّ ََّ َ ِ ِْ َ ُ ة ساعة : " ِ ي الجمع ًإن ف َ َ َِ ُ ُِ ْ َّ ت"ِ دیث، قل ذكر الح ُ، ف ْ ُْ َ َِ َ َ َ ذكر : َ ألتھ ف ا سعید فس ت أب و جئ َوهللا ل َ َ ََ َ ََ َُ ُ ُْ َ ٍَ ِ ِْ ِ ْ َ
َالحدیث، ثم خر َّ ََ ُ َ ِ َجت من عنده فدخلت على عبد هللا بن سالم فسألت عنھا فقالْ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ُْ َْ ٍ َ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َخلق هللا آدم یوم الجمعة، وأھبط إلى األرض یوم : َ ِ َ َْ ْ َ ََ َ َِ ْ َ ْ َ َ َِ ْ ُ َ ِ ُ ُ ْ ُ َ

ٍالجمعة، وقبضھ یوم الجمعة، وفیھ تقوم السَّاعة، فھي آخر ساعة  َ َ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ُ ِ ِ ِ ُ ِ َُ َِ َ َُ ُ َ َ َْ ال سرْ َوق َُ َ ِیٌج فھي آخر ساعتھ َ ِ َِ َ ُ َ ِ َ تْ ُفقل ْ ُ ُإن رسول هللا صلى هللا : َ َّ َ َ َِ ُ َّ ِ
َعلیھ وسلم قال ََ َ َّ َ ِ ْ َ ٍفي صالة : " َ َ َ َولیست بساعة صالة قال" ِ َ َ ََ ٍ َ ِ َ ِ ْ ْ َ َأولم تعلم أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: َ َ َ َ ََ َ َّ َّ َ ََ َِ ِْ َْ َ ََ ُ ْ ُْ َّ ُمنتظر الصَّ: " َ ِ َُ ي ْ ِالة ف ِ َ

ٍصالة  َ ُ؟ قلت" َ ْ َبلى قال: ُ ََ َھي وهللا ھي: َ َِ ِ َِ. 
 

ھ" زوائد) "٦٢٠(وأخرجھ بتمامھ البزار  د قول ھ بع ناد، وزاد فی د هللا : من طریق فلیح بن سلیمان، بھذا اإلس ت دار عب ى أتی حت
ِدار رجل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ: ولم یذكر عنده اسمھ بل قال(بن سالم  ْ َ َ ُ َّ َ وسلمَ َّ َ وراة، : قلت: قال) َ رأ الت د ق ھذا رجل ق

َوصحب النبي صلى هللا علیھ وسلم َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ت: قال. ُ ھ، فقل لم : فدخلت علی ھ وس ي صلى هللا علی ان النب ي ك ذه الساعة الت ن ھ ي ع َأخبرن َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ُ
ال ة؟ ق ي الجمع ول ف ا یق ا م ول فیھ كنھ الج: یق ة، وأس وم الجمع ق هللا آدم ی م، خل وم نع ى األرض ی ھ إل ة، وأھبط وم الجمع ة ی ن

ي : قلت :قال. الجمعة، وتوفاه یوم الجمعة، وھو الیوم الذي تقوم فیھ الساعة، وھي آخر ساعة من یوم الجمعة م أن النب َألست تعل
ول لم یق ھ وس َصلى هللا علی َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ الة: "ُ ي ص ال"ف ل: ؟ ق ھ وس لى هللا علی ي ص م أن النب َّأولست تعل ََّ ََ ِ ْ َ َ الُ ي : "َم ق و ف الة فھ ن انتظر ص م

الة ي" . ص ال الھیثم ي : ق د، وأورده ف د أح ھ عن م أره بتمام د"ل ع الزوائ ال١٦٧-٢/١٦٦" مجم زار: ، وق د والب .. رواه أحم
 .ورجالھما رجال الصحیح

 
ى رفع را، حت دیرا كبی د تق ن محم وي م م معن ة وداع ة وربنی ًوقد نال عبد هللا بن سالم كمصدر معلومات ھاجادی ى مصاف ً ھ إل

 :قدیسي اإلسالم واعتبر أحد العشرة المبشرین بالجنة في حیاتھم من الصحابة
 

 :روى أحمد بن حنبل
 

ھ  - ١٤٥٨ ي صلى هللا علی ھ، أن النب ِحدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بھدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبی ِ ِ ُ ُ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ٍَّ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ِ َِّ َّ َّْ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َْ َ َّ
ُوسلم أتي بقصعة فأكل منھا، ففضلت فضلة، فقال رسول  ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٌَ َ َْ ْْ ْ ِ َِ َ ٍَّ ِ َ َُ َهللا صلى هللا علیھ وسلمَ َّ ََّ ََ ِ ِْ َ َ ة : " ُ ن أھل الجن ج م ذا الف ن ھ ِیجيء رجٌل م ِ َِّ ََ َ َْ ِْ ِْ ْ َْ ِّ َُ َ ُ

َیأكل ھذه الفضلة  ََ ُْ ْ ِ ِ َ ُ ْ ٌقال سعد" َ ْ َ َ أ، قال: َ َوكنت تركت أخي عمیرا یتوضَّ َ ََ ُ َ ََ ُ ًَ ْ َ ِ َ ُ ُْ ْ ُفقلت: ُ ْ ُ َھو عمیٌر، قال: َ َ ْ َ ُ َفجاء عبد هللا بن س: َُ َُ ُْ ِْ َ َ َالم فأكلھاَ َ َ َ َ ٍ 
 

 :وروى البخاري
 
 

ِ حدثني عبد هللا بن محمد حدثنا أزھر السَّمان عن ابن عون عن محمد عن قیس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد - ٣٨١٣  ِ ِ ُ ُ ِ ِِ ٍْ ْ ْ ْ ْ َْ ً َُ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َُ ْ ُْ َ ََ ٍَ ٍ ٍُ ُ َ ُ ُِ ِِ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ََ ََّّ َّ
َالمدینة فدخل رجٌل على وجھھ أث ََ ِ ِ ِِ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ُر الخشوع فقالوا ھذا رجٌل من أھل الجنة فصلى ركعتین تجوز فیھما ثم خرج وتبعتھ فقلت ْ ُ ُْ ْ ُْ َْ َ َ َُ ُ ُْ ِْ َِ َ َ َ ََ َ َ َّ َ َ َ َ َ َُ َُ ِ ِِ ِ َِّ َّ ََّ َ ُْ ْ َ ِ

َإنك حین دخلت المسجد قالوا ھذا رجٌل من أھل الجنة قال وهللا ما ینبغي ألحد أ َ َّ ٍَ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ََّ َ َّْ ْ ِْ ِْ ْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ َن یقول ما ال یعلم وسأحدثك لم ذاك رأیت رؤیا َ َ َ َ َ َ َْ َ ُْ ُ ْ َْ َ ََ ََ َِ ُُ ِّ ُ َ ُ
ْعلى عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم فقصصتھا علیھ ورأیت كأني في روضة ذكر من سعتھا وخضرتھا وسطھا عمود من  ِْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ٌِ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ِّ ُ ٍُ َُ َ َّ َّ ََّ َ َ ِ

َحدید أ ٍ ِ ِسفلھ في األرض وأعاله في السَّماء في أعاله عروة فقیل لي ارق قلت ال أستطیع فأتاني منصف فرفع ثیابي من خلفي َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٌَ ْ َ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ٌ َ ََ ِ ْ ُ
َفرقیت حتى كنت في أعالھا فأخذت بالعروة فقیل لھ استمسك ف َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُْ َُ ُ ََّ َ ََ ْ ِْ ُ ُ َُ ََ ِاستیقظت وإنھا لفي یدي فقصصتھا على النبي صلى هللا علیھ ْ ِّ ِ ِْ ْ ْ َْ َّ َ َ ََّ َُ َّ َّ َ َ َ َ َِ ُ َُ َ َِ َ ْ َ

وضة اإلسالم وذلك العمود عمود اإلسالم وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على اإلسالم حتى َّوسلم قال تلك الرَّ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ ُْ َ ََّ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ُ ُ ِ ُ ُِ َ تموت وذاك َ َ َ َ َُ
جل عبد هللا بن سالم و قال لي خلیفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قیس بن عباد عن ابن سالم قال وصیف  ٌالرَّ َّ َّ َِّ ُ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ٍَ ْ ْ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ٍَ ٍُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُُ ُ َُ َ ٍَ ٌ َُّ

ٌمكان منصف ََ ْ ِ َ َ 
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 ١١٧

================================================================  
وع  تتح  ة  (موض ظ )دمآتوب ھ او ح دمآن أ نالح ر عن خطیئت صیام و  ل التكفی اء  بال ي الم ر ف و  التطھ ر  وھ صیل غی تف

ا    األولى نجد في الفقرة )كتاب رازیئیل(موضوع ثم ثانیة في ....موجود في التوراة ب فیھ ران  آصالة طویلة یطل دم الغف
  من اهللا بعد طرده من الفردوس

('Er. 18b; 'Ab. Zarah, 8a; Ab. R. N. i.; Pirḳe R. El, Vita Adæ et Evæ), 
  
سیحی نإ دة الم ھ  العقی ران اهللا آلدم خطیئت دم غف سألة ع ى م ة عل ا قائم ود...ة بأكملھ دم وج ي    لع ك ف ى ذل دل عل ا ی م

  .ھدم خطیئتن اهللا غفر آلأیعتقدون والیھود  المسلمون، وتوریث ھذه الخطیئة للجنس البشري التوراة
  

  })٣٧(نَُّھ ُھَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّھ َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْیِھ ِإ{ :قارن مع سورة البقرة
  

  :نأوتحت نفس الموضوع نالحظ  في الفقرة الثانیة
  
ان     ا ك ة النھر جا    آدم بینم ى حاف ال   ءعل ل وق ھ  ه المالك رازیئی ا  "  :ل اذا  آی ذه الدرجة ؟    أدم لم اذا   نت خائف لھ ت أن لم

ة  وللحظة التي نطقت فیھا بتضرعاتك ا كلماتك قد سمعت في محزون وقلق؟ ن اهللا مھم أن أعلمك   صلواتك وقد تلقیت م
اذا سیحل     لكي  ،تویات الكتاب المقدس الذي في یديجعلك حكیما من خالل محوأل، طاھرة وفھم عمیق كلمات تعرف م
ك ح ل   ب ك وبك ل ذریت ك وبك وم ممات ى ی الاألت روإ، جی ابؤون ق ذا الكت ع   ا ھ ل متواض ص وعق ب مخل ارة وبقل بطھ

وم  أي شھر وفي أيستحدث وفي  شیاء التين بكل األو سیتنبؤأیضًاھم ..طاعوا محتواهأو ي  أو ی ساء  أي ف كل شيء    .م
م  نھم     نإسیعرفون ویفھمون    .سیظھر لھ ة بی ة   أو مجاعة  أو، كانت ستحل كارث اف أو فیضان  أو وحوش بری ھل   . جف

سقط  األرض شح وھل سیحكم شریر العالم وھل سیخرب المخربون أوالحبوب  سیكون وفرة في ھ  وھل ست ى    الفواك عل
رب   األرض تعم الح ل س روح وھ اس بق صاب الن ل سی جة وھ ر ناض یحل مرض أو غی ل س اءأو ھ شر   وب ین الب  أوب

سماء   أوالماشیة وھل یدبر لخیر    ي ال شر ف اء وھل سی       ل وا سمعوھل ستجري دم ة    ح  ن ي المدین وتى ف ا  واآل..الم دم آن ی
ا س  غ لم ال واص اب أتع ذا الكت فات ھ صوص ص ك بخ ص قولھ ل طورة، ھوخصائ ي األس اب إ بتنتھ اء الكت دم آل أيعط

اء المالك   ول القصة    ، واختف م تق ارف و    أث اب كل المع ذا الكت ي ھ ر  أن ف ن یق تحكم أن م ستطیع ال ة  ه ی سخیر بالمالئك  وت
  )الطاھر النفسال إتھ ء ولكن ال یستطیع قراإلخ...الكون والزرع ومعرفة الغیوب 

  
  :تذّكر ھذه القصة بآیة

  
ْن َد{  ا ِم ْم        َوَم ى َربِِّھ مَّ ِإَل ْيٍء ُث ْن َش اِب ِم ي اْلِكَت ا ِف ا َفرَّْطَن اُلُكْم َم ٌم َأْمَث ِھ ِإالَّ ُأَم ُر ِبَجَناَحْی اِئٍر َیِطی ي اَألْرِض َوال َط ٍة ِف ابَّ

   ٣٨: األنعام} )٣٨(ُیْحَشُروَن 
  
مُ        {واآلیة  ، َو َوَیْعَل ي             َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب ال َیْعَلُمَھا ِإالَّ ُھ ٍة ِف ا َوال َحبَّ ٍة ِإالَّ َیْعَلُمَھ ْن َوَرَق ْسُقُط ِم ا َت ِر َوَم رِّ َواْلَبْح ي اْلَب ا ِف  َم

       ٥٩: األنعام} )٥٩(ُظُلَماِت اَألْرِض َوال َرْطٍب َوال َیاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبیٍن 
  
   ١٢: یس} )١٢(َرُھْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن ِإنَّا َنْحُن ُنْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثا {
  
اب   أو سفر الحیاة  ومن ما ورد عن الكتاب األزلي من ھذه القصةعن اللوح المحفوظ اقتبس الفكرة  لعل محمدًا  ي الكت ف

   المقدس كذلك
  

ة، وهو ملمح هام يف الكتـب  ن أخريوسيا على مدخل اجلحبريةيف يذكر غسل أدم  ٣: ٣٧حياة آدم وحواء اليونايناجلدير بالذكر أيضاً أن    
لقد انتقلت األسطورة إىل ففـي الكتابـات املـسيحية    األبوكريفية املسيحية اليت تقول باغتسال املؤمنني األمثني فيه قبل دخول الفردوس       

نون الذي ارتكبوا آثاماً ليتطهروا منها قبـل دخـول          األبوكريفية، صارت أخريوسيا حبرية أمام الفردوس أو مدينة املسيح يغتسل ا املؤم           
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 هـي   ٢٣ و ٢٢س النسخة الطويلة احلبشية أن الرب سيمنح االغتسال فيها والغفران ملختاريه، ويف رؤيا بولس               رففي رؤيا بط  . الفردوس
غسل املالئكة روح آدم فيها بعد       ت ٣: ٣٧حبرية على باب الفردوس يغتسل ا اآلمثون قبل دخول الفردوس، ويف حياة آدم وحواء اليوناين              

  .موته لتطهريه من اإلمث، ويف رؤيا باروخ اليوناين هي حبرية جتتمع إليها أرواح الصاحلني يف صورة أسراب طيور ضخام
  

  :وهو ما انتقل إىل أحاديث حممد اإلسالمية
  

  :روى البخاري
  

   }رِحيم غَفُور اللَّه ِإنَّ علَيِهم يتوب أَنْ اللَّه عسى سيئًا وآخر صاِلحا عملًا خلَطُوا ِبذُنوِبِهم اعترفُوا وآخرونَ { قَوِلِه باب 
 عنـه  اللَّـه  رِضي جندٍب بن سمرةُ حدثَنا رجاٍء أَبو حدثَنا عوف حدثَنا ِإبراِهيم بن ِإسماِعيلُ حدثَنا ِهشاٍم ابن هو مؤملٌ حدثَنا - ٤٦٧٤

 شطْر ِرجالٌ فَتلَقَّانا ِفضٍة ولَِبِن ذَهٍب ِبلَِبِن مبِنيٍة مِدينٍة ِإلَى فَانتهينا فَابتعثَاِني آِتياِن اللَّيلَةَ أَتاِني لَنا وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ قَالَ
ِمن لِْقِهمِن خسا كَأَحم تاٍء أَنر طْرشِح وا كَأَقْبم تاٍء أَنقَالَا ر موا لَهبوا اذْهِفي فَقَع ِر ذَِلكهوا النقَعِفيِه فَو وا ثُمعجا رنِإلَي قَد بذَه  ذَِلـك 

 ِمـنهم  وشـطْر  حسن ِمنهم شطْر كَانوا الَِّذين الْقَوم أَما قَالَا منِزلُك وهذَاك عدٍن جنةُ هِذِه ِلي قَالَا صورٍة أَحسِن ِفي فَصاروا عنهم السوُء
قَِبيح مهلَطُوا فَِإنلًا خما عاِلحص رآخئًا ويس زاوجت اللَّه مهنع  

  

  :وروى أمحد بن حنبل
  

  قَالَ الْفَزاِري جندٍب بن سمرةُ حدثَنا الْعطَاِرِدي رجاٍء أَِبي عن عوف حدثَنا جعفٍَر بن محمد حدثَنا -  ١٩٢٣٦
 قَـالَ  وِإنه قَالَ يقُص أَنْ اللَّه شاَء من علَيِه فَيقُص قَالَ رؤيا ِمنكُم أَحد رأَى هلْ ِلأَصحاِبِه يقُولُ ِمما وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ كَانَ

 قَاِئم آخر وِإذَا مضطَِجٍع رجٍل علَى أَتينا وِإنا معهما انطَلَقْت وِإني انطَِلق ِلي قَالَا وِإنهما ابتعثَاِني وِإنهما آِتياِن اللَّيلَةَ أَتاِني ِإنه غَداٍة ذَات لَنا
 يـِصح  حتـى  ِإلَيِه يرِجع فَما يأْخذُه الْحجر فَيتبع هاهنا الْحجر فَيتدهده رأْسه ِبها فَيثْلَغُ ِلرأِْسِه ِبالصخرِة علَيِه يهِوي هو وِإذَا ِبصخرٍة علَيِه
هأْسا رانَكَ كَم ثُم ودعِه يلَيلُ عفْعا ِمثْلَ ِبِه فَيلَ مةَ فَعرقَالَ الْأُولَى الْم انَ قُلْتحبا اللَِّه سذَاِن مِلي قَالَا قَالَ ه طَِلقان طَِلقان طَلَقْتا فَانمهعم 
 ِإلَى ومنِخراه قَفَاه ِإلَى ِشدقَه فَيشرِشر وجِهِه ِشقَّي أَحد يأِْتي هو وِإذَا حِديٍد ِمن ِبكَلُّوٍب لَيِهع قَاِئم آخر وِإذَا ِلقَفَاه مستلٍْق رجٍل علَى فَأَتينا
قَفَاه اهنيعِإلَى و قَالَ قَفَاه لُ ثُموحتاِنِب ِإلَى يِر الْجلُ الْآخفْعا ِمثْلَ ِبِه فَيلَ مفَع ِل اِنِبِبالْجا الْأَوغُ فَمفْري ِمن اِنِب ذَِلكى الْجتح ِصحلُ يالْأَو 
 علَـى  فَأَتينا انطَلَقْنافَ قَالَ انطَِلق انطَِلق ِلي قَالَا قَالَ هذَاِن ما اللَِّه سبحانَ قُلْت قَالَ الْأُولَى الْمرةَ ِبِه فَعلَ ما ِمثْلَ ِبِه فَيفْعلُ يعود ثُم كَانَ كَما
 ِمـن  لَِهيـب  يأِْتيِهم هم وِإذَا عراةٌ وِنساٌء ِرجالٌ ِفيِه فَِإذَا فَاطَّلَعت قَالَ وأَصوات لَغطٌ ِفيِه وِإذَا قَالَ أَنه وأَحسب عوف قَالَ التنوِر ِبناِء ِمثِْل

 قَـالَ  أَنـه  حِسبت نهٍر علَى فَأَتينا فَانطَلَقْنا قَالَ انطَِلق انطَِلق ِلي قَالَا قَالَ هؤلَاِء ما قُلْت قَالَ ضوضوا اللَّهب ذَِلك اهمأَت فَِإذَا ِمنهم أَسفَلَ
رمِم ِمثِْل أَحِإذَا الدِر ِفي وهلٌ النجر حبسي أِْتي ثُمي ذَِلك جالَِّذي لُالر قَد عمةَ جارالِْحج رفْغفَي لَه فَاه هلِْقما فَيرجا حرجقَـالَ  ح  طَِلـقنفَي 

حبسا فَيم حبسي ثُم ِجعرِه يا ِإلَيكُلَّم عجِه رِإلَي رفَغ لَه فَاه هأَلْقَما ورجقَالَ ح ا قُلْتذَا ميِل قَالَا قَالَ ه طَِلقان طَِلقا انطَلَقْنـا  فَاننيلَـى  فَأَتع 
 انطَِلـق  ِلـي  قَالَا قَالَ هذَا ما لَهما قُلْت قَالَ حولَها ويسعى يحشها لَه ناٍر ِعند هو فَِإذَا مرآةً رجلًا راٍء أَنت ما كَأَكْرِه الْمرآِة كَِريِه رجٍل

طَِلقا الَقَ انطَلَقْنا فَاننيلَى فَأَتٍة عضوٍة رِشبعا مِفيه ِر كُلِّ ِمنوِبيِع نِإذَا قَالَ الرو نيب يانرِة ظَهضولٌ الرجر لَا طَِويلٌ قَاِئم ى أَنْ أَكَادأَر هأْسر 
 قَـالَ  انطَِلـق  انطَِلق ِلي قَالَا قَالَ هؤلَاِء وما هذَا ما لَهما قُلْت قَالَ وأَحسِنِه قَطُّ رأَيتهم لْداٍنِو أَكْثَِر ِمن الرجِل حولَ وِإذَا السماِء ِفي طُولًا

 مبِنيـةٍ  مِدينـةٍ  ِإلَى فَانتهيت ِفيها فَارتقَينا ِفيها ارق ِلي افَقَالَ قَالَ أَحسن ولَا ِمنها أَعظَم قَطُّ دوحةً أَر لَم عِظيمٍة دوحٍة ِإلَى فَانتهينا فَانطَلَقْنا
 كَأَقْبِح وشطْر راٍء أَنت ما كَأَحسِن خلِْقِهم ِمن شطْر ِرجالًا ِفيها فَلَِقينا فَدخلْنا لَنا فَفُِتح فَاستفْتحنا الْمِدينِة باب فَأَتينا ِفضٍة ولَِبٍن ذَهٍب ِبلَِبٍن
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 فَوقَعـوا  فَـذَهبوا  قَالَ الْبياِض ِفي الْمحض هو كَأَنما يجِري معتِرض صِغري نهر فَِإذَا النهِر ذَِلك ِفي فَقَعوا اذْهبوا لَهم فَقَالَا قَالَ راٍء أَنت ما
 بـصِري  فَبينما قَالَ منِزلُك وهذَاك عدٍن جنةُ هِذِه ِلي فَقَالَا قَالَ صورٍة أَحسِن ِفي وصاروا عنهم السوُء ذَِلك ذَهب قَدو ِإلَينا رجعوا ثُم ِفيِه

 وأَنـت  فَلَـا  الْـآنَ  ِلي قَالَا قَالَ فَلَأَدخلُه ذَراِني ِفيكُما اللَّه بارك همالَ قُلْت قَالَ منِزلُك هذَاك ِلي قَالَا الْبيضاِء الربابِة ِمثْلُ قَصر فَِإذَا صعدا
اِخلُهي قَالَ دفَِإن تأَيذُ رنلَِة ما اللَّيبجا عذَا فَمالَِّذي ه تأَيا ِلي قَالَا قَالَ را أَمِإن كِبرخنا سلُ أَمجلُ الرالَِّذي الْأَو تيِه أَتلَيثْلَـغُ  عي  ـهأْسر 

 ِإلَـى  وعينـاه  قَفَاه ِإلَى ِشدقُه يشرشر علَيِه أَتيت الَِّذي الرجلُ وأَما الْمكْتوبِة الصلَواِت عن وينام فَيرفُضه الْقُرآنَ يأْخذُ رجلٌ فَِإنه ِبالْحجِر
قَفَاه واهِخرنِإلَى م قَفَاه هلُ فَِإنجو الردغي ِتِه ِمنيب كِْذبةَ فَيلُغُ الْكَِذببت ا الْآفَاقأَمالُ وجاُء الرسالناةُ ورالْع اٍء ِفي الَِّذينـاءِ  ِمثِْل ِبنـورِ  ِبننالت 

مهاةُ فَِإنناِني الزوالزا وأَمو جالَِّذي لُالر حبسِر ِفي يهالن لْقَميةَ وارالِْحج ها آِكلُ فَِإنبا الرأَملُ وجالر آِة الْكَِريهرالَِّذي الْم داِر ِعنا النهشحي 
هفَِإن اِلكاِزنُ مخ منها جأَملُ وجالَِّذي الطَِّويلُ الر تأَيِة ِفي رضوالر هفَِإن اِهيمرِه ِإبلَيلَام عا السأَمانُ والِْولْد الَِّذين لَهولُوٍد فَكُلُّ حوم  ـاتم 
 وأَمـا  الْمـشِرِكني  وأَولَاد وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ فَقَالَ الْمشِرِكني وأَولَاد اللَِّه رسولَ يا الْمسِلِمني بعض فَقَالَ قَالَ الِْفطْرِة علَى
مالْقَو كَانَ الَِّذين طْرش مها ِمننسح طْرشا وقَِبيح مهلَطُوا فَِإنلًا خما عاِلحص رآخئًا ويس زاوجفَت اللَّه مهنع  

 أَِبـي  قَالَ هاهنا الْحجر فَيتدهده قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن سمرةَ عن رجاٍء أَِبي عن وٍفع عن ِبِه يخِبر عباٍد بِن عباِد ِمن سِمعت
لْتعفَج بجعأَت ِة ِمناحاٍد فَصبع  

  

================================================================  
  :ة مرض آدم واحتضارهقص

  
  ):مرض آدم(تحت عنوان 

  
ة،               ا النھای م لھ ھ ُیرَس عر أن أیام ھ مرض، وش نة، سیطر علی ین س سعمئة وثالث صیر عمره ت د عاش لی ان آدم ق دما ك عن
رة، دھشت           ھ األخی رب، لیعطیھم بركت فاستدعى كل أحفاده، وجمعھم قبالة باب بیت العبادة الذي فیھ كان یقدم صلواتھ لل

شوق     .  لرؤیتھ متمددًا على سریر المرض، ألنھم لم یكونوا یعلمون ما األلم والمعاناة        أسرتھ ھ بال َب علی د ُتُغلِّ فحسبوا أنھ ق
رب               ى ال ردوس والتضرع إل واب الف ى أب ذھاب إل ن شیث استعداده لل انوا محَبطین، أعل إلى ثمار الفردوس، وِلَعَوَزِھم ك

ى           . لیدَع واحدًا من مالئكتھ یعطیھ من ثمارھا  اٍب عل ھ كعق ا ب د أحلھم رب ق م، وأن ال ا المرض واألل م م لكن آدم شرح لھ
آدم، یا سیدي، اعطني نصف مرضك،  : "عانى آدم بقسوة، ُعِصَرْت الدموُع واألنات منھ، نشجْت حواء، وقالت   . خطیئتھ

  ."سأحملھ بسرور، ألیس بسبب حل ھذا بك، بسببي ُتقاسي األلم والعذاب المبرح
  

ب           طلب آدم من ح   ھ لیجل ھ، ویرسل مالك ھ علی لَّ رحمت رب لُیِح ردوس واستعطاف ال واب الف واء الذھاَب مع شیث إلى أب
لْیھ        ھ لمرس د           . بعض زیت الحیاة النابع من شجرة رحمتھ ویعطی ذي ق َم ال ھ األل د عن ھ الراحة، وُیبِع ب ل سم سوف یجل البل

اجم  . في طریقھ إلى الفردوس، ھوِجَم شیُث من ِقَبِل وحٍش بريّ      . أھلكھ دك     : "صاحت حواء بالمھ سط ی ف تجرؤ أن تب كی
ان فمي     : "جاء الجواب الجاھز"  على صورة الرب؟   ا ك ة، لم إنھ ذنبِك، لو لم تكوني قد فتحِت فَمِك ألكل الفاكھة المحرم

ة         : "لكن شیث احتج."  قد ُفِتَح اآلَن إلفناء كائن إنساني   وم الدینون ى ی ربِّ إل ن صورة ال فَّ ع سانك، ُك ف ل سَح  ."  أوق وأف
  .،وانسلَّ إلى مكمنھ." انظر، أنا أمنُع نفسي عن صورِة الربِّ: "الوحُش المجاَل، قائًال

  
ًا           ن المناحات لیعطَیھم زیت د م رب بالعدی بوصولھما إلى أبواب الفردوس، بدأت حواء في البكاء بمرارٍة، وتضرعا إلى ال

ربِّ          في النھایة ظھر   . لساعاٍت ابتھلوا ھكذا  . من شجرة رحمتھ   ن ال ھ جاء كرسوٍل م ا أن یس، وأعلمھم ل مالك رئ میخائی
كذلك سیكون  . وكما كان ھو خاضعًا للموت. آدم سیموت خالل أیاٍم قلیلة. لیخبرھما أن التماسھما ال یمكن أن ُیواَفق علیھ 

اة                 . كل نسلھ  ُت الحی یھم زی وزَّع عل اء سوف ُی ط األتقی ذاك فق اء، آن ت اإلحی ي وق ط ف یم وم   . ق ع كل نع ردوس  م اھج الف . ب
اً         : :بعودتھما إلى آدم، أنبآه بما قد حدث، وقال لحواء        رِت غضبًا عظیم دما أث ا عن ِت علین د جلب ٍظ ق انظري،  ! أّي سوِء ح
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سنا   صیب كل جن ا    ! الموت ن وع خطیئتن ریھم بن ا، وأخب اَء أبنائن ا وأبن ا أبناَءن ادي ھن ى  ." ن ًا عل ا آدم یضطجع منھك وبینم
  . بقصة سقوطھمسریر األم، أخبرتھم حواء 

    
  ]   المترجم_إلخ ھنا تحكي لنسلھا القصة التي ذكرناھا أعاله ومكانھا في القصة ھو ھنا [.....

  
   الیونانيمصدر القصة كتاب حیاة آدم وحواء األبوكریفي

  
  :لنقارن ھذا مع حدیث محمد الصحیح

  
ى   َحدََّثنا ھدبة بن خالد، َحدََّثنا ح: قال عبد اهللا ابن اإلمام أحمد    ن یحی ن   -ماد بن سلمة، عن حمید، عن الحسن، ع و اب  ھ

ال  :  قال -ضمرة السعدي    ا حضره الموت    : رأیت شیخًا بالمدینة یتكلم فسألت عنھ فقالوا ھذا ُأَبّي بن َكعب، فق إن آدم لم
ة   : قال لبنیھ  ال . أي بني، إني أشتھي من ثمار الجنَّ م أك      : ق ة ومعھ تقبلتھم المالئك ھ، فاس ون ل ذھبوا یطلب ھ وحنوطھ،   ف فان

م          الوا لھ ل، فق ون؟             : ومعھم الفؤوس والمساحي والمكات ن تطلب دون وأی ا تری ون؟ أو م ا تطلب دون وم ا تری ي آدم م ا بن ی
م        : قالوا الوا لھ ة، فق وكم    : أبونا مریض واشتھى من ثمار الجنَّ د قضي أب وا فق وَّاء عرفتھم      . ارجع م َح ا رأتھ فجاءوا فلم

ال    إني     : فالذت بآدم، فق ي ف ك عن ي عز وجل              إلی ة رب ین مالئك ي وب ي بین ك، فخل ن قبل ت م ا أتی فقبضوه وغسلوه   .  إنم
الوا          م ق ھ، ث وا علی م حث ره، ث ي قب ي   : وكفنوه وحنطوه، وحفروا لھ ولحدوه وصلوا علیھ ثم أدخلوه قبره فوضعوه ف ا بن ی

  .آدم ھذه سنتكم
  

  ١٣٦/ ٥أخرجھ عبد اهللا بن اإلمام أحمد بن حنبل في مسند أحمد بن حنبل 
  .إسناد صحیح إلیھ:  لق علیھ ابن كثیر في قصص األنبیاءع
  

د  ھاجادیةوكما نرى واضح أن القصة الیھودیة ال   اً  الغیر قانونیة تعكس تراثاًَ غزیرًا، في حین یعكس حدیث محم  اقتباس
 ألنھ لم والقصة عند محمد تشوھت وتم اختصارھا عمدًا.  تراث الشعب الیھودي  اقتباس كعادتھ في محاولة     ضعیفًا جداً 

لھ لھا في حدیث محمد كذلك یتماثل في المضمون  ا الرائعة كفلكلور، وما ق  ألسطوریةیتمكن من حفظ القصة األصلیة ا     
  . بأنھا السبب في مصیبتھ ومصیبة بنیھھاجادیةمع لومھ لھا في القصة ال

  
  .التالیة) موت آدم(ود في قصة ة من تراث الیھمقتبسأما مسألة دفن المالئكة آلدم وصالتھم علیھ فسنرى كذلك أنھا 

ذكرنا            د فت ام أحم دیث اإلم ن الھجادوت أو ح أما إلقاء اللوم على حواء سواء في التوراة أو في القصة التي بین أیدینا م
  :بالحدیث المحمدّي

  

  :روى الُبَخارّي

َمٌر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى َأْخَبَرَنا َمْع  َحدََّثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمٍَّد َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ- ٣٣٣٠ 
  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحَوُه َیْعِني َلْوَلا َبُنو ِإْسَراِئیَل َلْم َیْخَنْز اللَّْحُم َوَلْوَلا َحوَّاُء َلْم َتُخنَّ ُأْنَثى َزْوَجَھا

  
ُھ      َحدََّثِني َعْبدُ  - ٣٣٩٩ ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض  اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُجْعِفيُّ َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْی

  َلْوَلا َحوَّاُء َلْم َتُخْن ُأْنَثى َزْوَجَھا الدَّْھَرَقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْوَلا َبُنو ِإْسَراِئیَل َلْم َیْخَنْز اللَّْحُم َو
  

ن    ٣١٥،  ٣٠٤/ ٢ورواه أحمد في مسنده      ، ومسلم في صحیحھ ك الرضاع ب لوال حواء لم تخن أنثى زوجھا الدھر ع
  .ھارون بن معروف، عن أبي وھب، عن عمرو بن حارث، عن أبي یونس، عن أبي ھریرة بھ
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  :م فمأخوذ ومستوحى من كتاب الیھود في قولھأما حدیثھ عن اختناز اللح
َھاُتوا َجِمیَع اْلُعُشوِر ِإَلى اْلَخْزَنِة ِلَیُكوَن ِفي َبْیِتي َطَعاٌم، َوَجرُِّبوِني ِبھَذا، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد، ِإْن ُكْنُت َال َأْفَتُح َلُكْم ُكَوى ١٠( 

َوَأْنَتِھُر ِمْن َأْجِلُكْم اآلِكَل َفَال ُیْفِسُد َلُكْم َثَمَر اَألْرِض، َوَال ُیْعَقُر َلُكُم اْلَكْرُم ١١.  َال ُتوَسَعالسََّماَواِت، َوَأِفیُض َعَلْیُكْم َبَرَكًة َحتَّى
  ١٢- ١٠: ٣مالخي .) وِدَوُیَطوُِّبُكْم ُكلُّ اُألَمِم، َألنَُّكْم َتُكوُنوَن َأْرَض َمَسرٍَّة، َقاَل َربُّ اْلُجُن١٢. ِفي اْلَحْقِل، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد

 

================================================================  
  )موت آدم( 
  

ّل      ل وك تحكي ھذه القصة أن آدم أمر زوجتھ بأال تدفَنھ حتى یدعو لھ الربَّ أحُد المالئكِة، وبعد موتھ یدعو المالُك میخائی
سما  یم ن ال شریف عظ زل ت ربَّ، وین ِة ال ر  المالئك ج عط ن أری ت، وم ر األرُض وتنب ة وتزدھ زل المالئك وات آلدم، فین

المالئكة نام كل البشر ما عدا شیث بن آدم الذي حَضَر تجھیز المالئكة الجثة للدفن، وأن المالئكة رفعوا جسد آدم وجسد       
المالئكة الثالثُة الجسدین  ھابیل، الذي كانت األرض ترفض دفَنھ بال توقف لتفضَح جریمة أخیھ القاتل قایین، ودفن كباُر       

ر      . في قبٍر واحدٍ   ي نھ ذ آدَم وغسلھ ف ى الحضرة      Acherconوأحد الِسرافیم في رؤیا لحواء أخ ھ إل الَث مراٍت، وحمل  ث
  .اإللھیة، ثم مد الرّب یَده ورفَع آدم وأعطاه لمیخائیل المالك القائد الذي رفعھ إلى السماء الثالثة

  
ك             وفي القبر سمع آدم وعد الرب أ  ع كل أولئ ھ ملعون م ى حزن وأن یس ستتحول إل ةً ، وبھجة إبل ن حزنھ سیتحول بھج

  .اللذین یصغون إلیھ
  

  ویعده الرب أنھ سیحییھ یوم الحساب 
  :فلنقارن ھذا بالنصوص اإلسالمیة

  
وموت آدم متماثل مع ما معنا اآلن وواضح أن القصة   حدیث محمد الذي ذكرناه أعاله الذي في مسند أحمد عن مرض  -
ة اال               ھاجادیةال ا ومحاول د لھ د والتقلی ا األصل ال التقلی ان أنھ ن أي باحث أدی اب م ال ارتی اس  الیھودیة ب د نصوص   قتب  عن

  .اإلسالم
  
سن      - ي الصحیحین والم د الصحیحة ف ي آخر     قصة أریج العطر الذي أنام كل البشر تذكرنا نوعًا ما بأحادیث محم ھ ف د أن

ي       الزمان تأتي نسمة طیبة تقبض أرواح كل الصالحین وال یبقى في آخر الزمن إال ِشرار الخلق وعلیھم تقوم الساعة، وف
  .اهللا اهللا: حدث آخر ال تقوم الساعة حتى ال یقال

  
  

  :ففي صحیح مسلم
  
ظ ألب             ] ٢٩٠٧[  د الرقاشي واللف ن یزی د ب ن زی و مع ن الحارث       حدثنا أبو كامل الجحدري وأب د ب دثنا خال اال ح ن ق ي مع

لم         حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن األسود بن العالء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
زل اهللا     ذي أرسل    { یقول ال یذھب اللیل والنھار حتى تعبد الالت والعزى فقلت یا رسول اهللا إن كنت ألظن حین أن و ال ھ

أن ذلك تاما قال انھ سیكون من ذلك ما شاء اهللا }  ى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون رسولھ بالھد
  ثم یبعث اهللا ریحا طیبة فتوفي كل من في قلبھ مثقال حبھ خردل من إیمان فیبقى من ال خیر فیھ فیرجعون إلى دین آبائھم 

  
  :وقال اإلمام أحمد

  
ال      حدثنا یعقوب، حدثنا أبي عن       دري ق ي سعید الخ : أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن أب

ول  لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس الى   : "س ال اهللا تع ا ق ون كم أُجوُج فیْخرج أجوُج وم َتُح ی َدب  "ُتْف ل َح ْن ُك ِم
ِسُلونَ  َداِئنھم وحصونھم،    " َیْن ى َم نھم إل اُس وَیْنحاُزون ع ُیِفشُّ الَن اَه    َف ْشَرُبوَن می ْضربون وَی یُھم، فَی یھم مواِش  ویضمون إل
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ول         ِر فیق ذلك النھ ي              : األرض حتى أن بعضھم لیُمرَّ ب َذ ف َد إال أَخ اس أح ن الّن َق م م َیْب ى إذا ل رًَّة، حت اء َم ا م ان ھاُھَن د ك ق
ا   : قال. ِحْصن أو مدینٍة قال قائلھم ھؤالء أھُل األرض، قْد َفَرغَنا منھم، َبقي أھُل السماء  ي ِبَھ ثم َیُھز أحدھم َحْرَبَتُھ ثّم َیْرِم

إلى السماِء َفَترجُع إَلْیھْم ُمَخضََّبَة ِدَماَء ِلْلبالِء والفتَنِة، فبینما ھم َعَلى ذلك إذ َبَعَث اهللا علیھم داء في أْعناِقِھم َكَنَغِف الجراِد     
سلمون  الذي یخرج في أْعناِقھ، فُیْصِبُحوَن َمْوَتى ال ُیْسَمُع َلھُ    ول الم ل        : ْم ِحس، فیق ا فع َسھ فینظر م ا َنْف ْشري لن ل َی أال َرُج

ض،    : قال؟ َھَذا الَعُدو  ى َبْع ُضُھْم َعَل َفَیْنَجِرد رجٌل منھم ُمْحَتِسبًا َنْفَسُھ، قد أْوَطَنھا على أنَُّھ َمْقُتوٌل ، َفَیْنِزُل َفَیجدُھم َمْوَتى َبْع
َیُھْم      َیا َمْعَشَر المسلمیَن أال  : َفُیناِدي سرُحوَن َمَواِش ُصونِھْم وُی َداِئِنِھْم وُح ْن َم  أْبِشُروا، إنَّ اللََّھ قد كَفاُكْم َعُدّوُكْم، َفَیْخرُجْوَن ِم

  ".؟َفَما َیُكوُن َلَھا َمْرَعى إالَّ ُلُحوُمُھْم َفَتْشَكرُ َعْنُھْم كأْحَسن َما َشِكَرْت عن شْيء من النَّباِت أصاَبْتھ
  

  .ماجھ من حدیث یونس بن بكیر، عن محمد بن إسحاق بھ وھو إسناد جیدوھكذا أخرجھ ابن 
  

  

  :وروى مسلم بن الحجاج
  
ن      ] ٢٩٣٧[  حدثنا أبو خیثمة زھیر بن حرب حدثنا الولید بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثني یحیى ب

ن سمعان    جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبیر عن أبیھ جبیر بن نفی      واس ب ر الحضرمي أنھ سمع الن
ن               ن جابر ع د ب ن یزی رحمن ب د ال دثنا عب سلم ح الكالبي ح وحدثني محمد بن مھران الرازي واللفظ لھ حدثنا الولید بن م
یحیى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن أبیھ جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول           

ا            اهللا صلى اهللا     ك فین ھ عرف ذل ا إلی ا رحن علیھ وسلم الدجال ذات غداة فخفض فیھ ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلم
دجال                ر ال ال غی ة النخل فق ي طائف فقال ما شأنكم قلنا یا رسول اهللا ذكرت الدجال غداة فخفضت فیھ ورفعت حتى ظنناه ف

ل         أخوفني علیكم إن یخرج وأنا فیكم فأنا حجیجھ دونكم وإن یخرج    ى ك ي عل سھ واهللا خلیفت امرؤ حجیج نف یكم ف ست ف ول
ھ               واتح سورة الكھف إن ھ ف رأ علی نكم فلیق مسلم إنھ شاب قطط عینھ طافئة كأني أشبھھ بعبد العزي بن قطن فمن أدركھ م

ي األرض                   ھ ف ا لبث ا رسول اهللا وم ا ی أثبتوا قلن اد اهللا ف ا عب ا وعاث شماال ی ال  خارج خلة بین الشام والعراق فعاث یمین  ق
ھ         أربعون یوما یوم كسنة ویوم كشھر ویوم كجمعة وسائر أیامھ كأیامكم قلنا یا رسول اهللا فذلك الیوم الذي كسنة أتكفینا فی
وم            ى الق صالة یوم قال ال اقدروا لھ قدره قلنا یا رسول اهللا وما إسراعھ في األرض قال كالغیث استدبرتھ الریح فیأتي عل

ت ذرا              فیدعوھم فیؤمنون بھ ویستجیبو    ا كان یھم سارحتھم أطول م روح عل ت فت سماء فتمطر واألرض فتنب ن لھ فیأمر ال
یس                       ین ل ھ فینصرف عنھم فیصبحون ممحل ھ قول ردون علی دعوھم فی وم فی أتي الق م ی ده خواصر ث وأسبغھ ضروعا وأم

ا    بأیدیھم شيء من أموالھم ویمر بالخربة فیقول لھا أخرجي كنوزك فتتبعھ كنوزھا كیعاسیب النحل ث       دعو رجال ممتلئ م ی
ذلك إذ بعث اهللا          ا ھو ك ھ یضحك فبینم ل وجھ شبابا فیضربھ بالسیف فیقطعھ جزلتین رمیة الغرض ثم یدعوه فیقبل ویتھل
المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مھرودتین واضعا كفیھ على أجنحة ملكین إذا طأطأ رأسھ     

ھ         قطر وإذا رفعھ تحدر منھ جمان   ھ فیطلب ث ینتھي طرف سھ ینتھي حی ات ونف سھ إال م كاللؤلؤ فال یحل لكافر یجد ریح نف
ي             درجاتھم ف دثھم ب ن وجوھھم ویح حتى یدركھ بباب لد فیقتلھ ثم یأتي عیسى بن مریم قوم قد عصمھم اهللا منھ فیمسح ع

دان أل            ي ال ی ادا ل ى الطور       الجنة فبینما ھو كذلك إذ أوحى اهللا إلى عیسى إني قد أخرجت عب ادي إل الھم فحرز عب د بقت ح
ا ویمر آخرھم                   ا فیھ شربون م ة فی رة طبری ى بحی م عل ویبعث اهللا یأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون فیمر أوائلھ
ار                   ة دین ن مئ را م دھم خی ور ألح ى یكون رأس الث سى وأصحابھ حت ي اهللا عی فیقولون لقد كان بھذه مرة ماء ویحصر نب

دة       ألحدكم الیوم فیرغب نبي    س واح  اهللا عیسى وأصحابھ فیرسل اهللا علیھم النغف في رقابھم فیصبحون فرسي كموت نف
ي              نھم فیرغب نب م ونت ثم یھبط نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى األرض فال یجدون في األرض موضع شبر إال مأله زھمھ

ن   اهللا عیسى وأصحابھ إلى اهللا فیرسل اهللا طیرا كأعناق البخت فتحملھم فتطرحھم حیث    شاء اهللا ثم یرسل اهللا مطرا ال یك
ل                      ذ تأك ك فیومئ ك وردي بركت ي ثمرت ألرض أنبت ال ل م یق ة ث ا كالزلف ى یتركھ ر فیغسل األرض حت در وال وب منھ بیت م
ن            اس واللقحة م ن الن ام م ي الفئ ل لتكف ن اإلب العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفھا ویبارك في الرسل حتى أن اللقحة م

ذھم                 البقر لتكفي الق   ة فتأخ ذلك إذ بعث اهللا ریحا طیب م ك ا ھ اس فبینم ن الن ذ م ي الفخ نم لتكف بیلة من الناس واللقحة من الغ
  تحت آباطھم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ویبقى شرار الناس یتھارجون فیھا تھارج الحمر فعلیھم تقوم الساعة 

  
  



 ١٢٣

ى    موضوع رفع اِهللا آدَم إلى السماء الثالثة یذكرنا بقصة مع - ث عل راج محمد في األحادیث ومالقاتھ آلدم ومعظم األحادی
  .أن آدم في السماء األولى وھي أقلھن مكانة طبعًا

  
ن            - ن آخر م ث الصحیحة ع ذكرنا باألحادی ا ی رآن، كم ي الق د ف ات محم ار جن ذكرنا بأنھ ي نھر ی  موضوع غسل آدم ف

یھم   یدخلون الجنة من المسلمین بعدما یلقون عقابھم المؤقت في جھن      ة عل م ویدخلون الجنة ولھم أساور عند رقابھم كعالم
سمون             د سی ال محم ا ق ؤالء كم ضعیف، وھ ضر ال سیل األخ ل ال ھ كحمی ون من ة فینبت ي الجن ر ف ي نھ ضعھم اهللا ف وی

  . الجھنمیین
  

  :روى البخاري 
  

ِبیِھ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ النَِّبيَّ  َحدََّثَنا ُموَسى َحدََّثَنا ُوَھْیٌب َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن َیْحَیى َعْن َأ-  ٦٥٦٠
ٍل ِمْن َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َدَخَل َأْھُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوَأْھُل النَّاِر النَّاَر َیُقوُل اللَُّھ َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَد

ِإیَماٍن َفَأْخِرُجوُه َفَیْخُرُجوَن َقْد اْمُتِحُشوا َوَعاُدوا ُحَمًما َفُیْلَقْوَن ِفي َنَھِر اْلَحَیاِة َفَیْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت اْلِحبَُّة ِفي َحِمیِل السَّْیِل َأْو 
  َم َأَلْم َتَرْوا َأنََّھا َتْنُبُت َصْفَراَء ُمْلَتِوَیًةَقاَل َحِمیَِّة السَّْیِل َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ

  

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َأْخَبَرِني َسِعیٌد َوَعَطاُء ْبُن َیِزیَد َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َأْخَبرُھَما َعْن النَِّبيِّ -  ٦٥٧٣
َسلََّم ح و َحدََّثِني َمْحُموٌد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ َعْن َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َو

 ُتَضارُّوَن ِفي الشَّْمِس َلْیَس ُدوَنَھا َسَحاٌب َقاُلوا َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل ُأَناٌس َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َنَرى َربََّنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَقاَل َھْل
َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َھْل ُتَضارُّوَن ِفي اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َلْیَس ُدوَنُھ َسَحاٌب َقاُلوا َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنَُّكْم َتَرْوَنُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة 

َمُع اللَُّھ النَّاَس َفَیُقوُل َمْن َكاَن َیْعُبُد َشْیًئا َفْلَیتَِّبْعُھ َفَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد الشَّْمَس َوَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد اْلَقَمَر َوَیْتَبُع َمْن َكَذِلَك َیْج
ْأِتیِھْم اللَُّھ ِفي َغْیِر الصُّوَرِة الَِّتي َیْعِرُفوَن َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُلوَن َكاَن َیْعُبُد الطََّواِغیَت َوَتْبَقى َھِذِه اْلُأمَُّة ِفیَھا ُمَناِفُقوَھا َفَی

ِرُفوَن َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْنَك َھَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َیْأِتَیَنا َربَُّنا َفِإَذا َأَتاَنا َربَُّنا َعَرْفَناُه َفَیْأِتیِھْم اللَُّھ ِفي الصُّوَرِة الَِّتي َیْع
َفَیُقوُلوَن َأْنَت َربَُّنا َفَیْتَبُعوَنُھ َوُیْضَرُب ِجْسُر َجَھنََّم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأُكوُن َأوََّل َمْن ُیِجیُز َوُدَعاُء 

ِھ َكَلاِلیُب ِمْثُل َشْوِك السَّْعَداِن َأَما َرَأْیُتْم َشْوَك السَّْعَداِن َقاُلوا َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنََّھا ِمْثُل الرُُّسِل َیْوَمِئٍذ اللَُّھمَّ َسلِّْم َسلِّْم َوِب
ُھْم اْلُموَبُق ِبَعَمِلِھ َوِمْنُھْم اْلُمَخْرَدُل ُثمَّ َیْنُجو َشْوِك السَّْعَداِن َغْیَر َأنََّھا َلا َیْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَھا ِإلَّا اللَُّھ َفَتْخَطُف النَّاَس ِبَأْعَماِلِھْم ِمْن

َحتَّى ِإَذا َفَرَغ اللَُّھ ِمْن اْلَقَضاِء َبْیَن ِعَباِدِه َوَأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِمْن النَّاِر َمْن َأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِممَّْن َكاَن َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َأَمَر 
َمَلاِئَكَة َأْن ُیْخِرُجوُھْم َفَیْعِرُفوَنُھْم ِبَعَلاَمِة آَثاِر السُُّجوِد َوَحرََّم اللَُّھ َعَلى النَّاِر َأْن َتْأُكَل ِمْن اْبِن آَدَم َأَثَر السُُّجوِد َفُیْخِرُجوَنُھْم اْل

َیْنُبُتوَن َنَباَت اْلِحبَِّة ِفي َحِمیِل السَّْیِل َوَیْبَقى َرُجٌل ِمْنُھْم ُمْقِبٌل ِبَوْجِھِھ َعَلى َقْد اْمُتِحُشوا َفُیَصبُّ َعَلْیِھْم َماٌء ُیَقاُل َلُھ َماُء اْلَحَیاِة َف
َعلََّك ِإْن النَّاِر َفَیُقوُل َیا َربِّ َقْد َقَشَبِني ِریُحَھا َوَأْحَرَقِني َذَكاُؤَھا َفاْصِرْف َوْجِھي َعْن النَّاِر َفَلا َیَزاُل َیْدُعو اللََّھ َفَیُقوُل َل

َأْعَطْیُتَك َأْن َتْسَأَلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُلَك َغْیَرُه َفَیْصِرُف َوْجَھُھ َعْن النَّاِر ُثمَّ َیُقوُل َبْعَد َذِلَك َیا َربِّ َقرِّْبِني ِإَلى 
َلِني َغْیَرُه َوْیَلَك اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َفَیُقوُل َلَعلِّي ِإْن َأْعَطْیُتَك َذِلَك َباِب اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َأَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأ

َرُه َفُیَقرُِّبُھ ِإَلى َباِب اْلَجنَِّة َفِإَذا َتْسَأُلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُلَك َغْیَرُه َفُیْعِطي اللََّھ ِمْن ُعُھوٍد َوَمَواِثیَق َأْن َلا َیْسَأَلُھ َغْی
َرَأى َما ِفیَھا َسَكَت َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْسُكَت ُثمَّ َیُقوُل َربِّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّة ُثمَّ َیُقوُل َأَوَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأَلِني َغْیَرُه َوْیَلَك َیا 

َك َفَیُقوُل َیا َربِّ َلا َتْجَعْلِني َأْشَقى َخْلِقَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َحتَّى َیْضَحَك َفِإَذا َضِحَك ِمْنُھ َأِذَن َلُھ ِبالدُُّخوِل ِفیَھا اْبَن آَدَم َما َأْغَدَر
َمنَّى َحتَّى َتْنَقِطَع ِبِھ اْلَأَماِنيُّ َفَیُقوُل َلُھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َفِإَذا َدَخَل ِفیَھا ِقیَل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى ُثمَّ ُیَقاُل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَت

ِھ َمَعُھ َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأْھِل اْلَجنَِّة ُدُخوًلا َقاَل َعَطاٌء َوَأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ َجاِلٌس َمَع َأِبي ُھَرْیَرَة َلا ُیَغیُِّر َعَلْی
َشْیًئا ِمْن َحِدیِثِھ َحتَّى اْنَتَھى ِإَلى َقْوِلِھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َمَعُھ َقاَل َأُبو َسِعیٍد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َھَذا 

  ُھَرْیَرَة َحِفْظُت ِمْثُلُھ َمَعُھ َلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِلِھ َقاَل َأُبو
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   : موضوع وعد اهللا آدَم المذكور أعاله یذكرنا باآلیات-
  
ونَ       { ْم َیْحَزُن ْیِھْم َوَال ُھ ْوٌف َعَل َال َخ ذَُّبوا    . ُقْلَنا اْھِبُطوا ِمْنَھا َجِمیعًا َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكْم ِمنِّي ُھًدى َفَمْن َتِبَع ُھَداَي َف ُروا َوَك ِذیَن َكَف َوالَّ

   ٣٩-٣٨: البقرة} َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَنِبآَیاِتَنا ُأْوَلِئَك 
  
ْن                  { َك ِم اَل ِإنَّ وَن، َق ْوِم ُیْبَعُث ى َی ي ِإَل اَل َأنِظْرِن صَّاِغِریَن، َق ْن ال َك ِم اْخُرْج ِإنَّ ا َف َر ِفیَھ َقاَل َفاْھِبْط ِمْنَھا َفَما َیُكوُن َلَك َأْن َتَتَكبَّ

ْسَتِقیمَ    اْلُمنَظِریَن، َقاَل َفِبَما   َراَطَك اْلُم ْم ِص َدنَّ َلُھ ْن           . َأْغَوْیَتِني َلَأْقُع اِنِھْم َوَع ْن َأْیَم ْم َوَع ْن َخْلِفِھ ِدیِھْم َوِم ْیِن َأْی ْن َب آِتَینَُّھْم ِم مَّ َل ُث
ا آَدُم      َشَماِئِلِھْم َوَال َتِجُد َأْكَثَرُھْم َشاِكِریَن، َقاَل اْخُرْج ِمْنَھا َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن تَ  یَن، َوَی ْنُكْم َأْجَمِع نََّم ِم َألنَّ َجَھ ِبَعَك ِمْنُھْم َألْم

  ١٩-١٣: األعراف} اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك الجنَّة َفُكَال ِمْن َحْیُث ِشْئُتَما َوَال َتْقَرَبا َھِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمْن الظَّاِلِمیَن
  
اَل{ اْخُرْج َق ا َف َك ِمْنَھ یٌمَر َفِإنَّ َك َوِإنَّ. ِج َة َعَلْی ى اللَّْعَن ْوِم ِإَل دِّیِن َی اَل. ال َأْنِظْرِني َربِّ َق ى َف ْوِم ِإَل وَن َی اَل. ُیْبَعُث َك َق ْن َفِإنَّ  ِم

َننَّ  َأْغَوْیَتِني ِبَما َربِّ َقاَل. اْلَمْعُلوِم اْلَوْقِت َیْوِم ِإَلى. اْلُمْنَظِریَن مْ  ألََُزیِّ ي  َلُھ ِوَینَُّھمْ َوألَُ اَألْرِض ِف ینَ  ْغ اَدكَ  ِإالَّ. َأْجَمِع ْنُھمْ  ِعَب  ِم
ِصیَن اَل. اْلُمْخَل َذا َق َراٌط َھ يَّ ِص ْسَتِقیٌم َعَل اِدي ِإنَّ. ُم ْیَس ِعَب َك َل ْیِھْم َل ْلَطاٌن َعَل ْن ِإالَّ ُس َك َم ْن اتََّبَع اِویَن ِم نََّم َوِإنَّ. اْلَغ  َجَھ

  ٤٤-٣٤:  الِحجر.}َمْقُسوٌم ُجْزٌء ِمْنُھْم َباٍب ِلُكلِّ َأْبَواٍب َعُةَسْب َلَھا. َأْجَمِعیَن َلَمْوِعُدُھْم
  
الَ  ِإْبِلیَس ِإالَّ َفَسَجُدوا آلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ{ ُجدُ  َق نْ  َأَأْس تَ  ِلَم اً  َخَلْق الَ . ِطین كَ  َق َذا  َأَرَأْیَت ِذي  َھ تَ  الَّ يَّ  َكرَّْم ِئنْ  َعَل  َل

نَّمَ  َفِإنَّ ِمْنُھْم َتِبَعَك َفَمْن اْذَھْب َقاَل.َقِلیًال ِإالَّ ُذرِّیََّتُھ َألْحَتِنَكنَّ اْلِقَیاَمِة َیْوِم ِإَلى َتِنيَأخَّْر َزاُؤُكمْ  َجَھ َزاءً  َج وراً  َج َتْفِززْ . َمْوُف  َواْس
ا  َوِعْدُھْم َواَألوَلاِد اَألْمَواِل ِفي َوَشاِرْكُھْم َكَوَرِجِل ِبَخْیِلَك َعَلْیِھْم َوَأْجِلْب ِبَصْوِتَك ِمْنُھْم اْسَتَطْعَت َمْن ُدُھمْ  َوَم ّشْیطان  َیِع  ِإالَّ ال

  ٦٥-٦١: اإلسراء} َوِكیًال ِبَربَِّك َوَكَفى ُسْلَطاٌن َعَلْیِھْم َلَك َلْیَس ِعَباِدي ِإنَّ. ُغُرورًا
  
ھِ  َأْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجنِّ ِمْن َكاَن ِإْبِلیَس ّالِإ َفَسَجُدوا ِلآَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ{ ھُ  َربِّ ھُ  َأَفَتتَِّخُذوَن اءَ  َوُذرِّیََّت نْ  َأْوِلَی ي  ِم  ُدوِن

  ٥٠: الكھف} َبَدًال ِللظَّاِلِمیَن ِبْئَس َعُدوٌّ َلُكْم َوُھْم
  
ھِ  َفَتاَب َربُُّھ اْجَتَباُه ُثمَّ. َفَغَوى َربَُّھ آَدُم َوَعَصى الجنَّة َوَرِق ِمْن َعَلْیِھَما َیْخِصَفاِن َوَطِفَقا َسْوآُتُھَما َلُھَما َفَبَدْت ِمْنَھا َفَأَكَلا{  َعَلْی

َبْعضٍ  َبْعُضُكْم َجِمیعًا ِمْنَھا اْھِبَطا َقاَل. َوَھَدى ُدوٌّ  ِل ا  َع ْأِتَینَُّكمْ  َفِإمَّ ي  َی ًدى  ِمنِّ نْ  ُھ عَ  َفَم َدايَ  اتََّب ال  ُھ ِضلُّ  َف نْ . ْشَقىیَ  َوال َی  َوَم
ى  َحَشْرَتِني ِلَم َربِّ َقاَل. َأْعَمى اْلِقَیاَمِة َیْوَم َوَنْحُشُرُه َضنكًا َمِعیَشًة َلُھ َفِإنَّ ِذْكِري َعْن َأْعَرَض دْ  َأْعَم تُ  َوَق ِصیراً  ُكن الَ . َب  َق

  ١٢٦ -١٢١: طھ} ُتنَسى اْلَیْوَم َوَكَذِلَك َفَنِسیَتَھا آَیاُتَنا َأَتْتَك َكَذِلَك
  
اَل{ اْخُرْج َق ا َف َك ِمْنَھ یٌم َفِإنَّ َك َوِإنَّ. َرِج ي َعَلْی ى َلْعَنِت ْوِم ِإَل دِّیِن َی اَل. ال يَ َربِّ َق ى َأنِظْرِن ْوِم ِإَل وَن َی اَل. ُیْبَعُث َك َق ْن َفِإنَّ  ِم

ولُ  َواْلَحقَّ َفاْلَحقُّ َقاَل. اْلُمْخَلِصیَن ِمْنُھْم ِعَباَدَك ِإالَّ. َأْجَمِعیَن ُألْغِوَینَُّھْم َفِبِعزَِّتَك َقاَل. اْلَمْعُلوِم اْلَوْقِت َیْوِم ِإَلى. اْلُمنَظِریَن . َأُق
َألنَّ نََّم َألْم َك َجَھ ْن ِمْن َك َوِممَّ ْنُھْم َتِبَع یَن ِم ْل. َأْجَمِع ا ُق َأُلُكْم َم ِھ َأْس ْن َعَلْی ٍر ِم ا َأْج ا َوَم ْن َأَن یَن ِم َو ِإْن. اْلُمَتَكلِِّف ٌر ِإالَّ ُھ  ِذْك
   ٨٨ -٧٧: ص} ِحیٍن َبْعَد َنَبَأُه َوَلَتْعَلُمنَّ. ِلْلَعاَلِمیَن

  

  



 ١٢٥

  
================================================================  

  ) موت حواء( 
ن النصوص ال  ا م ذكرھا ھن اك داٍع ل ان ھن المیة، وال أدري إن ك ذكرھا النصوص اإلس م ت صة ل ةق ة ھاجادی  الفلكلوری

  :اث الیھودي ھنا ھو األصل وھو األكملالیھودیة، حسٌن لنذكرھا باختصار الكتمال الصورة وكیف أن التر
اذا صار لجسد آدم، إذ ال               ا عرفت م ا م شكٍل خاص ألنھ الفترة ما بین موت آدم وحواء، صرفتھا في النحیب، حزنت ب

ة المقدسة      . ةأحد عدا شیث كان مستیقظًا حین دفنتھ المالئك     ي البقع دَفن ف عندما اقتربت ساعة موتھا توسلت حواء كي ُت
ي   "صلت إلى الرب داعیة أنھا اقُتِطَعْت من جسده لتخلق من ضلعھ،  .  فیھا رفاُت زوِجھا   التي ُدِفنتْ  َن ف اسمح لي أن ُأْدَف

ا                  ذا ی م ننفصل عن بعضنا، ل ِرَك، ل اك أم ا سویة النتھ مسكنھ، ألنا كنا سویة في الجنة، لم ننفصل عن بعضنا، واغتوین
  إلخ....إلھي ال تفصلنا عن بعضنا اآلن

  
ل  ثم علم الم   ر آدم وھابی ھ   . الك میخائیل شیث طریقة الدفن والتكفین، وثالثة مالئكة انحدرت لتدفن جسمھا في قب ال ل وق

اء   : "المالُك میخائیل  وم اإلحی و           . ھكذا ستدفنون كل موتاكم حتى ی سابع ھ ث ال اٍم، حی ن ستة أی ر م دب أكث ونھى عن الن
  إلخ.....ھ في المستقبل بعَد إبراھیم بسنین طویلةیوم السبت والسبات حسب الشریعة التي سیمیز الرب بھا شعَب

  
  مصدر القصة حیاة آدم وحواء الیوناني

  
  :نقارن مع النصوص اإلسالمیة

  
  .أما قصة موت حواء فال نرى لھا ذكرًا في أحادیث محمد على حد علمي

ذي            د ال سند أحم ذكرنا مرة أخرى بحدیث م دفن فی ة ال شیث طریق ة     وأما تعلیم المالك میخائیل ل یم المالئك د تعل ول بع  یق
  .تلك سنتكم یا بني آدم: لبني آدم الدفن عندما دفنوه

  
رأ            د ال یحل الم ام        أما بخصوص الحداد على المیت قال محم ة أی ن ثالث ر م ا أكث ر زوجھ ى غی دب   ة أن تحد عل ا الن ، أم

ر محرم ع         د غی شكل عادة شعبیة وتقلی دس ی و       والنواح الذي من قراءتنا للكتاب الیھودي المق ا ل اد یكون كم ل یك دھم ب ن



 ١٢٦

وثنیین                 اب وكل عادات العرب ال دب والنیاحة وشق الثی ة تحرم الن ث المحمدی دین، فاألحادی ن ال كان بشكل ما جزءًا م
ذا              ن تصرفات سخیفة، وھ ا م رأس وغیرھ ى ال والیھود وأھل الشرق األوسط بخصوص ندب المیت كوضع التراب عل

  .یة وتحریمھا للندب والنواح على المیتزرادشتة البدوره استوحاه محمد المفكر من الدیان
  

================================================================  
  )ھل آدم ھو السبب في موت البشر أم ال( 
  

صة آدم ال      ي ق ة ف رة الختامی صوص الفق عي بخ ن وض وان م ذا العن ةھ اب  ھاجادی ن كت ود ( م اطیر الیھ ویس  ) أس ـ ل ل
  :وھي بتمامھا كالتالي ترجمتھجینزبرج، 

  
شر           ھ مسؤولیة موت الب ن تحمیل ھ ال یمك رب   . رغم أن الموت قد جلب إلى العالم من خالل آدم، إال أن ال لل : ذاَت مرة ق

ك، ال  . أنا ال أبالي بصدد موت األشرار، لكني لن أحب أن یلومني األتقیاء ویلقوا بالمالمة على موتھم عليَّ      " أتضرع إلی
رًا  ل ذك ذنبيتجع أمره      ." ل ھ، وی رب ل ر ال وت، یظھ ى الم ل عل ك الرج دما یوش ذا، عن ھ، ل ق رغبِت رّب بتحقی د ال ووع

أمره     ."  أنت تموت بسبب األفعال الشریرة: "بالجلوس لكتابة كل ما قد فعل خالل حیاتھ، لیخبره     دما ینتھي، ی سجل عن ال
  .لكٍل ستكون معروفة أعمالھ. الدینونةالرب بَخْتِمھ ِبِخْتِمھ، ھذا الكتاب سوف یبرزه الرّبُ  في یوم 

ائالً            ة، ق ن التھم رأ م ن آدم یتب ھ، لك ي موت سبِب ف تََّھم بالت ذي ُی ى آدَم، ال دَّم إل رِء، ُیق اُة الم ا تنتھي حی ُت  : "حالم ا ارتكب أن
  "خطیئة واحدة، فھل ھناك أُي منكم، ویكون ھو األكثر تقوى بینكم، الذي لیس مذِنبًا بأكثَر من واحدٍة؟

  
 

  
  :نقارن مع حدیث محمد الصحیح عن حجاج موسى وآدم

  
  

  :الُبَخارّي قال 
  
نِ       - ٤٧٣٨  َلَمَة ْب ي َس ي      َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َأیُّوُب ْبُن النَّجَّاِر َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیٍر َعْن َأِب ْن َأِب رَّْحَمِن َع ِد ال  َعْب

ِة          ْن اْلَجنَّ اَس ِم َت النَّ ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َحاجَّ ُموَسى آَدَم َفَقاَل َلُھ َأْنَت الَِّذي َأْخَرْج
َل َأْن     ِبَذْنِبَك َوَأْشَقْیَتُھْم َقاَل َقاَل آَدُم َیا مُ      يَّ َقْب ُھ َعَل ُھ اللَّ وَسى َأْنَت الَِّذي اْصَطَفاَك اللَُّھ ِبِرَساَلِتِھ َوِبَكَلاِمِھ َأَتُلوُمِني َعَلى َأْمٍر َكَتَب

  ُم ُموَسىَیْخُلَقِني َأْو َقدََّرُه َعَليَّ َقْبَل َأْن َیْخُلَقِني َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَحجَّ آَد
  

 َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َقاَل َحِفْظَناُه ِمْن َعْمٍرو َعْن َطاُوٍس َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ - ٦٦١٤
ُم َأْنَت َأُبوَنا َخیَّْبَتَنا َوَأْخَرْجَتَنا ِمْن اْلَجنَِّة َقاَل َلُھ آَدُم َیا ُموَسى َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى َفَقاَل َلُھ ُموَسى َیا آَد

ُموَسى َفَحجَّ اْصَطَفاَك اللَُّھ ِبَكَلاِمِھ َوَخطَّ َلَك ِبَیِدِه َأَتُلوُمِني َعَلى َأْمٍر َقدََّرُه اللَُّھ َعَليَّ َقْبَل َأْن َیْخُلَقِني ِبَأْرَبِعیَن َسَنًة َفَحجَّ آَدُم 
  آَدُم ُموَسى َثَلاًثا َقاَل ُسْفَیاُن َحدََّثَنا َأُبو الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْثَلُھ

ٌل َعْن اْبِن ِشَھاٍب َحدََّثَنا ُحَمْیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَّ  َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َحدََّثَنا اللَّْیُث َحدََّثَنا ُعَقْی- ٧٥١٥
 َأْنَت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى َفَقاَل ُموَسى َأْنَت آَدُم الَِّذي َأْخَرْجَت ُذرِّیََّتَك ِمْن اْلَجنَِّة َقاَل آَدُم

  ُموَسى الَِّذي اْصَطَفاَك اللَُّھ ِبِرَساَلاِتِھ َوَكَلاِمِھ ُثمَّ َتُلوُمِني َعَلى َأْمٍر َقْد ُقدَِّر َعَليَّ َقْبَل َأْن ُأْخَلَق َفَحجَّ آَدُم ُموَسى

ْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة  َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َع- ٣٤٠٩
َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى َفَقاَل َلُھ ُموَسى َأْنَت آَدُم الَِّذي َأْخَرَجْتَك َخِطیَئُتَك ِمْن اْلَجنَِّة 

ُھ آَدُم َأْنَت ُموَسى الَِّذي اْصَطَفاَك اللَُّھ ِبِرَساَلاِتِھ َوِبَكَلاِمِھ ُثمَّ َتُلوُمِني َعَلى َأْمٍر ُقدَِّر َعَليَّ َقْبَل َأْن ُأْخَلَق َفَقاَل َرُسوُل َفَقاَل َل
  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَحجَّ آَدُم ُموَسى َمرََّتْیِن

sh
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   .د والنسائي والترمذي بما ال حاجة لتكرارهوأحم مسلم رواه وقد
  

ن  حمید عن شھاب، أبو َحدََّثنا إبراھیم، َحدََّثنا كامل، أبو َحدََّثنا: أحمد اإلمام وقال د  ب رحمن،  عب ي  عن  ال رة  أب ال  ھری : ق
ھ  فقال موسى، آدم احتج: "وسلم علیھ اللَّھ صلى اهللا رسول قال ت : موسى  ل ذي  آدم أن ك  ال ك  أخرجت ن  خطیئت ة؟  م . الجنَّ
ھ  برساالتھ اهللا اصطفاك الذي موسى وأنت: آدم لھ فقال ومني  وبكالم ى  تل ّدر  أمر  عل ي  ق ل  عل ق؟  أن قب ال  أخل  رسول  ق
  .مرتین" موسى آدم فحج: "وسلم علیھ اللَّھ صلى اهللا

  

  
دََّثنا  عمرو،  بن معاویة َحدََّثنا: أحمد اإلمام وقال دة،  َح ي  عن  األعمش،  عن  زائ ي  عن  صالح،  أب رة،  أب ي  عن  ھری  النب

ھ  اهللا صلى  لم  علی ال  وس ال  وموسى، آدم احتج : "ق ا : موسى  فق ت  آدم ی ذي  أن ك ال ده،  اهللا خلق خ  بی ك  ونف ن  فی ھ، م  روح
ھ،  عمل  على تلومني بكالمھ اهللا اصطفاك الذي موسى وأنت: "آدم فقال: قال". الجنَّة من وأخرجتھم الناس أغویت  أعمل

  ".موسى آدم فحج قال ؟"واألرض واتالسما یخلق أن قبل علي اهللا كتبھ
  
  

ھ  صلى  اهللا رسول قال: یقول ھریرة أبا سمع طاووسًا، سمع عمرو عن سفیان َحدََّثنا: أحمد وقال ھ  اللَّ لم  علی  احتج : "وس
ا  خیبتنا أبونا أنت آدم یا: موسى فقال وموسى، آدم ن  وأخرجتن ة  م ال . الجنَّ ھ  فق ا : آدم ل ت  موسى  ی ذي  أن  اهللا اصطفاك  ال

التھ : مرة  وقال - مھبكال ك  وخط  - برس ده،  ل ومني  بی ى  أتل دره  أمر  عل ي  اهللا ق ل  عل ي  أن قب أربعین  یخلقن ال " سنة؟  ب : ق
  ".موسى آدم حج موسى، آدم حج موسى، آدم حج"

   آدم لقي: "قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن ھریرة، أبي عن عمار، عن حماد، َحدََّثنا الرحمن، عبد َحدََّثنا: أحمد وقال
ك  وأسجد بیده، اهللا خلقك الذي آدم أنت: فقال موسى، ھ،  ل ة،  وأسكنك  مالئكت م  الجنَّ ت  ث ا  فعل ت؟  م ال  فعل ت  فق  موسى  أن

  .موسى آدم فحج. الذكر بل ال: قال الذكر؟ أم أقدم أنا التوراة، علیك وأنزل برسالتھ، واصطفاك اهللا كلمك الذي
ھ  اهللا صلى النبي عن ھریرة، أبي عن عمار، أبي بن عمار عن حماد، َحدََّثنا عفان، وَحدََّثنا: أحمد قال لم  علی د  وس  وحمی
ال  - رجل  عن  الحسن عن اد  ق ھ  حم دب  أظن ن  جن د  ب ي  اهللا عب ي  عن  - البجل ھ  صلى  النب ھ  اللَّ لم  علی ال  وس ي : "ق  آدم لق

  .معناه فذكر" موسى
  .الوجھ ھذا من أحمد بھ تفرد

  
یِرین،  ابن ھو محمد، عن - حازم ابن ھو - جریر َحدََّثنا حسین، َحدََّثنا: أحمد وقال ي  عن  ِس رة  أب ال  ھری ال : ق  رسول  ق

ال  موسى آدم لقي: "وسلم علیھ اهللا صلى اهللا ت : فق ذي  آدم أن ك  ال ده،  اهللا خلق ھ،  وأسكنك  بی ك  وأسجد  جنت ھ،  ل م  مالئكت  ث
ي  مكتوبًا تجده فھل: الق نعم: قال التوراة؟ علیھ وأنزل اهللا، كلمھ الذي أنت: لموسى آدم قال صنعت؟ ما صنعت ل  عل  قب

  ".موسى آدم فحج موسى، آدم فحج: "قال. نعم: قال أخلق؟ أن
  

رة  أبي عن ِسیِرین، ُمَحْمد بن   عن وھشام أیوب، عن زید، بن حماد رواه وكذا ھ  ھری ذا . رفع ي  رواه وك ن  عل  عاصم،  ب
  .الوجوه ھذه من شرطھما على وھذا ِسیِرین ُمَحْمد بن عن وھشام، خالد، عن
  

د  عن دینار، بن عمرو عن ُعیینة، بن سفیان عن طرق، عشر من ماجة ابن إال الجماعة رواه وقد ن  اهللا عب  طاووس،  ب
  .بنحوه وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن ھریرة، أبي عن أبیھ، عن
  

ة كل الطرق والوجوه فلینظر                  ولھذا الحدیث  ن أراد مراجع در، وم ذا الق نھن بھ ي م رة فنكتف انید أخرى كثی  قصص   أس
  . البن كثیراألنبیاء

  
ین آدم وظانین             ذا متھم ون ھ دھم یقول لكن لماذا غیر محمد القصة بعدما كانت تقول أن الیھود أتباع دین اهللا حسب معتق

  !؟ذلك بھ، إلى اتھام موسى فقط آلدم، ولیس اتھام المسلمین آلدم
  

ذ آالف  اإلجابة كان ھذا سیكون في عصر محمد سخیفًا وغیر مقبول، فالقصة ال   یھودیة موجھة لناس یتبعون الیھودیة من
ن لتخطر              م تك ًا ل ك الفكرة طبع ستغربون ألن تل ذا فسی ون ك تم تقول السنین، أما أن یقول محمد للمسلمین المحیطین بھ أن
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ل      وقط على بالھم وكانوا سیقول     د، ب ب أو بعی ن لمحمد نحن ال نقول ھذا وال نظن ھذا ولم نصل حتى للتفكیر فیھ من قری
ھ        د تعدیالت دخل محم د أن ی ور الجدی روف الجمھ ًا لظ ان طبیعی ًا، إذن ك ھ حرف یئًا من ھ ش ین ال نفق ارح وثنی ا الب د كن لق

  .وتنقیحاتھ على القصة لتصبح بین موسى وآدم
  

  :ویذكرنا ھذا النص كذلك بعدة أحادیث محمدیة، منھا ما رواه مسلم
  
ن         حدثنا محمد بن طریف بن خلیفة البجلي حدث         ] ١٩٥[  ي حازم ع ن أب ك األشجعي ع و مال دثنا أب نا محمد بن فضیل ح

وم     أبي ھریرة وأبو مالك عن ربعي عن حذیفة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یجمع اهللا تبارك وتعالى الناس فیق
ن             ول وھل أخرجكم م ة فیق ا الجن ا استفتح لن ا أبان ة   المؤمنون حتى تزلف لھم الجنة فیأتون آدم فیقولون ی ة إال خطیئ  الجن

ن       یال م ت خل أبیكم آدم لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى ابني إبراھیم خلیل اهللا قال فیقول إبراھیم لست بصاحب ذلك إنما كن
ست       ول ل وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى اهللا علیھ وسلم الذي كلمھ اهللا تكلیما فیأتون موسى صلى اهللا علیھ وسلم فیق

دا          بصاحب ذلك اذھبوا إلى عی   أتون محم ك فی ست بصاحب ذل لم ل ھ وس سى صلى اهللا علی سى كلمة اهللا وروحھ فیقول عی
البرق                   م ك ا وشماال فیمر أولك ي الصراط یمین ان جنبت رحم فتقوم صلى اهللا علیھ وسلم فیقوم فیؤذن لھ وترسل األمانة وال

م     قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كیف یمر ویر   ریح ث ر ال م كم جع في طرفة عین ث
ى            اد حت ال العب كمر الطیر وشد الرجال تجري بھم أعمالھم ونبیكم قائم على الصراط یقول رب سلم سلم حتى تعجز أعم
دوش            ھ فمخ ن أمرت ب ذ م أمورة بأخ ة م ب معلق یجيء الرجل فال یستطیع السیر إال زحفا قال وفي حافتي الصراط كاللی

  الذي نفس أبي ھریرة بیده إن قعر جھنم لسبعون خریفا ناج ومكدوس في النار و
نص - ول ال سبة لق ادي بالن ع    الھاج شابھًا م ان مت ًا لك ھ حرفی ذنا ب و أخ ا، فل ي قبرھ روح ف ر لل ذي یظھ و ال رب ھ  أن ال

الم الحا         سیر الع خام  النصوص الشرعیة القانونیة في كتاب الیھود المقدس عن ظھور الرب للبشر األحیاء، ولو أخذنا بتف
رب فظھر     الیھودي العربي األندلسي موسى بن میمون في كتابھ داللة الحائرین لكان معناه أن مالكًا من الرب أرسلھ ال

  .المالك لإلنسان
  
رآن         - ن الق د م ي أي نص معتم رأت ف ا ق  أما موضوع أن اإلنسان یكتب في قبره أعمالھ بیده في كتاب فال وجود لھ فیم

  . قرآنًا وأحادیَث یكتب المالئكة أعمال البشر ویسجلونھا للحساب یوم القیامةأو األحادیث، ففي اإلسالم 
  
َك     ) ١٣(َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِھ َوُنْخِرُج َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِكَتابًا َیْلَقاُه َمنُشورًا     { ْوَم َعَلْی ِسَك اْلَی ى ِبَنْف اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَف

ذِِّبیَن               ) ١٤(یبًا  َحِس ا ُمَع ا ُكنَّ َرى َوَم ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ا َوال َت ِضلُّ َعَلْیَھ ا َی ْن َضلَّ َفِإنََّم ِسِھ َوَم ِدي ِلَنْف ا َیْھَت َمْن اْھَتَدى َفِإنََّم
   ١٥ -١٣: اإلسراء} )١٥(َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال 

  
ي   ) ١٩(َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَیُقوُل َھاُؤْم اْقَرُءوا ِكَتاِبَیْھ  ) ١٨(اِفَیٌة  َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن ال َتْخَفى ِمْنُكْم خَ     { ُت َأنِّ ِإنِّي َظَنن

َساِبَیْھ   الٍق ِح َیٍة  ) ٢٠(ُم َشٍة َراِض ي ِعی َو ِف ٍة  ) ٢١(َفُھ ٍة َعاِلَی ي َجنَّ ٌة ) ٢٢(ِف ا َداِنَی َرُبوا ھَ ) ٢٣(ُقُطوُفَھ وا َواْش ا ُكُل ًا ِبَم ِنیئ
ِة    اِم اْلَخاِلَی ي اَألیَّ َلْفُتْم ِف ْھ     ) ٢٤(َأْس ْم ُأوَت ِكَتاِبَی ي َل ا َلْیَتِن وُل َی ِشَماِلِھ َفَیُق ُھ ِب َي ِكَتاَب ْن ُأوِت ا َم َساِبَیْھ  ) ٢٥(َوَأمَّ ا ِح ْم َأْدِر َم َوَل

ي َماِلیَ   ) ٢٧(َیا َلْیَتَھا َكاَنْت اْلَقاِضَیَة  ) ٢٦( ى َعنِّ ْلَطاِنَیْھ    ) ٢٨(ْھ َما َأْغَن ي ُس َك َعنِّ وُه   ) ٢٩(َھَل ُذوُه َفُغلُّ یَم   ) ٣٠(ُخ مَّ اْلَجِح ُث
  ٣٢ -١٨: الحاقة} )٣٢(ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَھا َسْبُعوَن ِذَراعًا َفاْسُلُكوُه ) ٣١(َصلُّوُه 

  
ِھ َوَیقُ           { ا ِفی ْشِفِقیَن ِممَّ ِرِمیَن ُم َرى اْلُمْج اُب َفَت َرًة ِإالَّ          َوُوِضَع اْلِكَت ِغیَرًة َوال َكِبی اِدُر َص اِب ال ُیَغ َذا اْلِكَت اِل َھ ا َم ا َوْیَلَتَن وَن َی وُل

  ٤٩: الكھف} )٤٩(َأْحَصاَھا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوال َیْظِلُم َربَُّك َأَحدًا 
  

  .وغیرھن من كثیر من اآلیات واألحادیث
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  لوال حواء مل ختن أنثى زوجها
  مبحث مثري للجدل

  
  ابن املقفع ولؤي عشري

  
  روى البخاري:

  
ثـََنا ِبْشُر ْبُن ُحمَمٍَّد، أَ  - ٣٣٣٠ َِّ َحدَّ َُّ َعْنُه، َعِن ْخبَـَرَ َعْبُد ا ، َأْخبَـَرَ َمْعَمٌر، َعْن َمهَّاٍم، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ا

  »َلْوالَ بـَُنو ِإْسَرائِيَل َملْ َخيَْنِز اللَّْحُم، َوَلْوَال َحوَّاُء َملْ َختُنَّ أُنـَْثى َزْوَجَها«هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحنَْوُه يـَْعِين النَِّيبِّ َصلَّى 
 

  .موغريه ٨٥٩١و  ٨١٧٠و  ٨٠٣٢وأمحد بن حنبل  ١٤٧٠رواه مسلم و 
  

  : ٣٦٨و ٦/٣٦٧" الباري يف شرح صحيح البخاري فتحقال احلافظ يف "التفسري اإلسالمي التقليدي، كما 
  
وقوله: "مل ختن أنثى زوجها" فيه إشارة إىل ما وقع من حواء يف تزيينها آلدم األكل من الشجرة حىت وقع .... 

ا قبلت ما زيَّن هلا إبليس حىت زينته آلدم، وملا كانت هي أم بنات آدم أشبهنها  يف ذلك، فمعىن خيانتها: أ
خليانة هنا لوالدة ونَـ  لقول، وليس املراُد  لفعل أو  زْع العرق، فال تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها 

ارتكاب الفواحش حاشا وكال، ولكن ملا مالت إىل شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسَّنت ذلك آلدم، عدَّ 
قريب من هذا حديث ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن حبسبها، و 

"َجَحَد آدُم فجحدت ذريُته"، ويف احلديث إشارة إىل تسلية الرجال فيما يقع هلم من نسائهم مبا وقع من 
أمهنَّ الكربى، وأن ذلك من طبعهن فال يُفرِط يف لوم من وقع منها شيء من غري قصد إليه، أو على سبيل 

ذا يف اال سرتسال يف هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن، وجياهدن النُّدور، وينبغي هلن أن ال يتمكَّنَّ 
  ....هواهن



  وردت يف التوراة يف سفر التكوين: هذا الفهم ممكن ومطابق للقصة كما
  
ِت اْلبَـّرِيَِّة الَِّيت َعِمَلَها الرَّبُّ اِإللُه، فـََقاَلْت لِْلَمْرأَِة: ١( َ يِع َحيَـَوا َأَحقا قَاَل ُهللا َال َُْكالَ «وََكاَنِت اْحلَيَُّة َأْحَيَل مجَِ

َوأَمَّا َمثَُر الشََّجَرِة الَِّيت ِيف َوَسِط ٣ِة َُْكُل، ِمْن َمثَِر َشَجِر اْجلَنَّ «فـََقاَلِت اْلَمْرأَُة لِْلَحيَِّة: ٢» ِمْن ُكلِّ َشَجِر اْجلَنَِّة؟  َ ! «فـََقاَلِت اْحلَيَُّة لِْلَمْرأَِة: ٤». اْجلَنَِّة فـََقاَل هللاُ: َال َُْكَال ِمْنُه َوَال َمتَسَّاُه لَِئالَّ َمتُو َبِل ُهللا َعاِملٌ أَنَُّه يـَْوَم ٥َلْن َمتُوَ
َر َوالشَّرَّ َُْكَالِن ِمْنُه تـَنـْفَ  ِ َعارِفـَْنيِ اْخلَيـْ ِن َكا ََِجٌة لِْلُعُيوِن، َوَأنَّ الشََّجَرَة َشِهيٌَّة لِلنََّظِر. فََأَخَذْت ِمْن َمثَرَِها َوَأَكَلْت، َوَأعْ فـَرََأِت اْلَمْرأَُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ِلَألْكِل، ٦». ِتُح أَْعيـُُنُكَما َوَتُكوَ َطْت َرُجَلَها أَْيًضا َمَعَها َفَأَكَل. َوأَنـََّها 

ِن. َفَخاطَا َأْورَاَق ِتٍني َوَصنَـَعا ألَنـُْفِسِهَما َمآزَِر.)٧ َ  ٦ -١: ٣التكوين  فَانْـَفَتَحْت َأْعيـُنـُُهَما َوَعِلَما أَنـَُّهَما ُعْرَ
  

هو  يكونَ  ل أنْ مَ تَ حيُْ و للجدل نورده للعلم به ال على سبيل احلسم والربهان، ا آخر مثريً  اتفسريً  كهنا لكنَّ 
  املقصود من احلديث.

  
 ٢١، تفنيد كل اهلرطقات/ الكتاب اخلامس/ م)٢٣٦و  ١٧٠(عاش ما بني  حبسب كتاب هيبوليُتسمثًأل ف

 ,Hippolytusاعتقدوا أن املالك حنش خدع وأغوى حواء جنسيا.  Naassenes فإن فرقة النحشيني (الثعبانيني)
Refutation of All Heresies, Book V, 21  

  
، اوح بني القرنني الثالث والرابعونقرأ من نصوص جنع محادي اجلنوسية (الغنوسية) القبطية املكتوبة فيما يرت 

  :Gospel of Philipsيف إجنيل فيليبس 
  

 نسله أن ستجدُ  لكنتَ  ُوِلَد، بل ُخيَْلْق، مل فلو. نبيلةً  خملوقاتٍ  أبناَءه جتد لن لكنكَ  مجيٌل، خملوقٌ  هو من
 وقد. القتلُ  ذلك وبعد الوجود، إىل الز جاء فأوًال، ذلك؟ يف نبلٍ  فأيُّ . ومولود خملوق) نسله( لكنه. نبيلٌ 
، من ُوِلدَ   عالقة كل فإن الواقع، يف. أخاه وقتل كأبيه، متاًما قاتًال، صار لذلك. األفعى ابن كان ألنه الز

  .ز هي خمتلفني اثنني بني حتدث جنسية
  



  : Apocryphon of John يف أبوكريفون يوحناو 
  

المسني قاين وهابيل بغرض اخلداع.  لَ بَـ حْ وأَ  حواءَ  الرئيسُ  وأغوى األركونُ  بنني....إخل وأمسامها  ها 
)Apocryphon of  John II NHC 24, 19-26) and [IV NHC 38, 4-6(  

  
NHC: Naggah Hammadi codex number 

  Yaltabaothاألركون الرئيس: في الغنوسية هو الحاكم للعالم المادي، كائن شيطاني، الديمورج، يلدبعوث 
  

  ويف نص بعنوان (عن أصل العامل) من خمطوطات جنع محادي:
  

. ومن خالل السبعة قوى )يلدبعوث، كائن شيطاينابيل، عن طريق احلاكم األول ( تْ لَ يف األول محََ 
البن اآلخر. (الساقطة) األخرى ومالئكتهم  -On the Origins of the World NHC II 117, 16(محلت 

30(  
  

  Yaltabaothالحاكم األول: في الغنوسية هو الحاكم للعالم المادي، كائن شيطاني، الديمورج، يلدبعوث 
  

ألحبار)  وهو عمل مكتوب  Pirquei d’Rabbi Eliezerيف بريكي ريب أليعازر أما يف األدب الربيين (اخلاص 
، كما ميكن الربهنة على رمبا ألساطريه أصل أقدم التاسع امليالدي (بعد اإلسالم) لكنْ  الثامن أو القرن يف

  :بريكي ريب أليعازر من ٢١يف الباب جاء فيه ، فقد ذلك من خالل نصوص جنع محادي اجلنوسية
  

ها ذلك وبعد فَحَمَلْت؛ احلية على راكًبا سامائيُل حواءَ  أتى  آدمُ  وعرفَ : "قيل كما هابيَل، فَحبَـَلتْ  آدمُ  أ
ا عرف لقد ؟"عرف" معىن ما]. ١: ٤ التكوين" [زوجَتهُ  حواءَ   خاًصا ليس مظهره أن رأت وقد. محََلتْ  أ

  ".الربِّ  منَ  برجلٍ  حبلتُ  لقد: "وقالت السماوية، لكائنات خاص بل أرضية، بكائنات
  



وطبًعا تفسريه لكلمة "عرف" فيه مغالطة، ألن  فهذا يتضمن أن قاين (قابيل) ابن اجتماع الشيطان وحواء. 
  معناها العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة.

  
ها: جامعها.   أ

  
Pirkei de'rabbi Eliezer, translated by Gerald Friedlander 
 
Shai Cherry, Torah through time: Understanding Bible commentary from the Rabbinic period 
to modern times, Philadelphia: Jewish Publication Society, 2007, 199. 
 
Kristen E. Kvam, Linda S. Schearing & Valarie H. Ziegler (Eds.), Eve and Adam: Jewish, 
Christian and Muslim readings on Genesis and gender, Bloomington: Indiana University Press, 
1999, 205- 207. 

  
ها من بريكي أو فرقي ريب أليعاز )، معيًدا صياغتها يف شكل أديب، لكن ويقدم لويس جينزبرج يف أساطري اليهود هذه األسطورة (آخَذا إ

  : )مولد قاين(يف الفصل الثالث (األجيال العشرة)/ موضوع 
  

جلنة على أول زوج يف البشرية، حذََّرمها ع لى وقدم الشر إىل العامل مع أول مولود للمرأة، هو قاين أكرب أبناء آدم. وعندما أنعم الرب 
حواء اقرتب منها الشيطان، متنكرًا يف هيئة األفعى، وكان مثرة احتادمها قاين جد كل لكْن بعَد سقوط  حنو خاص من العالقات اجلنسية.

األجيال الكافرة اليت متردت على هللا وعصته. واتضح احندار قاين من الشيطان، الذي هو املالك سامائيل، من مظهره املالئكي، وعند 
ً من   مالك الرب".  مولده صاحت حواء وسط آالم الوالدة: "لقد أجنبُت إنسا

  
َوَعَرَف آَدُم َحوَّاَء اْمرَأَتَُه َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت قَاِيَني. ١( ١: ٤ إعادة صياغة لنص سفر التكوينمالحظة: هذه 

  ».)اقْـتَـنَـْيُت َرُجالً ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ «َوقَاَلِت: 
  

واخر القرن األول امليالدي، ما اعتربه ِسفر أسرار ونقرأ يف  ريخ كتابته  أخنوخ (سفر أخنوخ الثاين) ويقدَّر 
   ٧ -٦: ٣١البعض تلميًحا هلذه القصة،  يف 



يف اخلطة ضد آدم، ويف ذلك الشكل دخل الفردوس، وأفسد حواء،  [يعين الشيطان_م]فكر (..ولذلك 
  آدم.] مل يلمسأو يف ترمجة أخرى [ لكنه مل يتصل بـ

  
للغة القبطيةأربع وقد اكُتِشفت  من أول جزئني له، فقرات  شظا من سفر أخنوخ الثاين (أسرار أخنوخ) 

 يف منطقة النوبة يف مصر، أخنوخ  أسرار لسفر القصري التنقيح أو النسخة من ،٤٢ -٣٦ اإلصحاحاتمن 
من خمطوطة تعود إىل ما يرتاوح بني القرنني الثامن والعاشر ، Joost L. Hagenعلى يد  م٢٠١٢سنة 

ريخ كتابته وأصله وقد أُْعِلَن عن ذلك يف مؤمتر خمصَّص لألحباث يف أسفار أخنوخ، امليالدي،  مما يثبت ِقَدم 
ريخ املخطوطة القبطية بكثري حسب حتليل لغته وحمتواه، الشرقي،  غالًبا كتبه يهودي مصري فهو أقدم من 

نية) يف اإلسكندرية، وقد ُكِتَب على األرجح جلريكية (اليو حثون إلغاء اسم (أخنوخ يف األصل  ، وقد قرَّر 
  .يا فقط)ڤ، فكتبوا عن ذلك حتت عنوان (مل يعد سالالُساليف) يف حقه لثبوت أصل أقدم شرقي له

  
Liudmila Navtanovich, ‘The provenance of 2 Enoch: A philological perspective – A response to 
C. Bttrich’s paper “The ‘Book of the Secrets of Enoch’ (2 En): Between Jewish origin and 
Christian transmission – An overview”’, in: Orlov, Boccaccini & Zurawski, New perspectives on 2 Enoch, 69-82: 80. 
 
On a web page entitled “No Longer Slavonic Only: 2 Enoch Attested in Coptic from Nubia,” 
the Enoch Seminar reports the discovery of four fragments of 2 Enoch by Joost L. Hagen. The 
fragments come from chapters 36-42, a transitional passage between the first two of the three 
major parts of 2 Enoch, and are likely to be dated between the eighth and the tenth centuries. 
The fragments represent the shorter recension as known from the Slavonic version.   
 
New Perspectives on 2 Enoch – No Longer Slavonic Only, Andrei Orlov, Gabriele Boccaccini, 
Jason Zurawski 

  
 وهو بوكريفامن أسفار األ( ٩ -٧: ١٨ ويزعم البعض أن هناك تلميحة للقصة يف سفر املكابيني الرابع

نية) ٧٠ق.م و ٦٣مكتوب فيما يقدَّر مبا بني  جلريكية (اليو ، يف قول أم السبعة أوالد قبل قتلها على )م 
  يد الوثنيني:



. [حرفيا: الضلع املتكوِّن منه اجلسد] هرة ومل أترك بيت أيب، بل ظللت أحفظ جسدي"لقد كنت عذراء طا
من الصحراء وال خمادٌع يف احلقل، وال لوََّثْت احلية املغوية املضلة طهاريت العذرية. لقد مكثُت ومل يفسدين ُمغٍو 

م شبايب مع زوجي.   "طوال أ
  

ت الشيعة  ة وزواج هابيل من انَ هَ االثناعشرية عن زواج قابيل من اجلنية جٌ توجد أصداء حمتَملة للقصة يف روا
م كمسلمني كان صعًبا عليهم قبول قصة خيانة زوجة آدم أيب البشر النازلة من اجلنة اء تركرَ وْ احلَ  ، يبدو أ

   األسطوري املقدَّس، فنقلوا فكرة النسل الشرير العاصي بطريقة أخرى.
  

ب بدء النكاح وأصله/ ٣ج  ٢٤٠الفقيه جاء يف من ال حيضره   - )٤٣٣٨( كتاب النكاح .. 
قال إن هللا تبارك وتعاىل أنزل على آدم  أيب جعفر عليه السالم عن بريد العجلي عن القاسم بن عروة روى

حوراء من اجلنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج اآلخر ابنة اجلان فما كان يف الناس من مجال كثري أو حسن خلق 
  .وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة اجلان فهو من احلوراء

 
ب  ١٠٣ويف علل الشرائع:  قال  علي بن حامت أخربين -١علة حسن اخللق وسوء اخللق)  -٩٢(

بت قال حدثنا أبو عبد هللا حدثنا أيب  عن بريد العجلي عن القاسم بن عروة عن عبد هللا بن أمحد بن 
أنزل حوراء من اجلنة إىل آدم فزوجها أحد ابنيه وتزوج اآلخر اجلن  قال إن هللا عز وجل جعفر عليه السالم

كان فيهم من سوء اخللق فمن  فولد مجيعا فما كان من الناس من مجال وحسن خلق فهو من احلوراء وما
  .بنيه من بناته جَ زوَّ  بنت اجلان وأنكر أن يكون

  
احلسن بن  السالم قال جاء رجل إىلعليهما  احلسني بن علي سناده إىل 277 الرضا صحيفةويف 
هذه البنت من هذا االبن فقال حاشا    جّ زوَّ  عليهما السالم فقال حق ما يقول الناس إن آدم علي
إبنان ومها شيث وعبد هللا، فأخرج هللا لشيث حوراء من اجلنة وأخرج لعبد هللا امرأة  آلدم عليه السالم كان

فمن ولد حلوراء وما كان من قبح وبذاء ان من حسن ومجال فمن ولد امن اجلن فولد هلذا وولد لذلك فما ك
  .اجلنية



لسي يف حبار األنوار/ جو    :١١أورد ا
  

سناده عن بن سليمان نقًال  كتاب احملتضر للحسن قال: سألت  معاوية بن عمار من كتاب الشفاء واجلالء 
آدم  فقال: معاذ هللا، وهللا لو فعل ذلك ابنته من ابنه؟ جَ زوَّ  أ عبد هللا عليه السالم عن آدم أيب البشر أكان

رسول هللا صلى هللا عليه  وما كان آدم إال على دين رسول هللا صلى هللا عليه وآله ملا رغب عنه عليه السالم
ألن هللا تعاىل يقول: "  أيها الناس اتقوا  وآله، فقلت: وهذا اخللق من ولد من هم ومل يكن إال آدم وحواء؟

وبث منهما رجاال " كثريا " ونساء " فأخرب أن هذا  زوجها ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
هللا وبلغت رسله وأ على ذلك من  صدق :اخللق من آدم وحواء عليهما السالم فقال عليه السالم

بط آدم وحواء إىل األرض الشاهدين، فقلت: ففسر يل  ابن رسول هللا، فقال: إن هللا تبارك وتعاىل ملا أه
ومجع بينهما ولدت حواء بنتا " فسماها عناقا "، فكانت أول من بغى على وجه األرض فسلط هللا عليها 

كالفيل ونسرا كاحلمار فقتالها، مث ولد له أثر عناق قابيل بن آدم، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل " ذئبا
ا جهانة يف صورة إنسية، فلما رآها قابيل ومقها فأوحى هللا أظهر هللا عز وجل جنية من ولد اجلان يقال هل

ها من قابيل، مث ولد آلدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل جَ جهانة من قابيل فزوَّ  جْ وِّ زَ  إىل آدم: أنْ 
من ا تركً  جْ زوِّ  أهبط هللا إىل آدم حوراء وامسها ترك احلوراء، فلما رآها هابيل ومقها فأوحى هللا إىل آدم. أن

هابيل بن آدم، مث أوحى هللا عز وجل إىل آدم: سبق علمي أن  زوجة هابيل ففعل ذلك، فكانت ترك احلوراء
النبوة  مرياث ال أترك األرض من عامل يعرف به ديين وأن اخرج ذلك من ذريتك فانظر إىل امسي األعظم وإىل

عين فادفعه إىل هابيل، قال: ففعل ذلك آدم  وما علمتك من األمساء كلها وما حيتاج إليه اخللق من األثرة
ابيل فلما علم قابيل ذلك من فعل آدم غضب فأتى آدم فقال له:  أبه ألست أكرب من أخي و أحق مبا 

ت به؟ فقال آدم:  بين إمنا األمر بيد هللا يؤتيه من يشاء، وإن كنت أكرب ولدي فإن هللا خصه مبا مل يزل لفع
لفضل له أهال "، فإن كنت  نه فهو أوىل  تعلم أنه خالف ما قلت ومل تصدقين فقر قر " فأيكما قبل قر

  ...إخلمن صاحبه
  

  .٣٦١/  ١٤يف مستدرك الوسائل  الطربسي النوري حسني املريزاوهذا احلديث رواه 
  
  



ب نوادر:٥الفروع ج الكليين يف الكايف/ى رو و   /  
  

 بن حيىي، عن أمحد بن دمحم، عن احلسني بن سعيد، عن صفوان بن حيىي، عن خالد بن دمحم ٥٨/ ١٠٤٢٨
م يقولون:  وس وأ إمساعيل، عن رجل من أصحابنا من أهل اجلبل، عن أيب جعفر (ع) قال: ذكرت له ا

م حياجو بذلك فقال: أما أنتم فال حياجونكم به ملا أدرك هبة هللا  قال: آدم  نكاح كنكاح ولد آدم وإ
هللا  ولد هبةله حوراء فولدت له أربعة غلمة مث رفعها هللا فلما أدرك  عز وجلرب زوج هبة هللا فأهبط هللا 

وجل إليه أن خيطب إىل رجل من اجلن وكان مسلما أربع بنات  هبة هللا فأوحى هللا عز قال:  رب زوج ولد
فمن قبل احلوراء والنبوة وما كان من سفه أوحدة فمن هللا فزوجهن فما كان من مجال وحلم  ولد هبةله على 

  .اجلن
  

/ الباب قصص األنبياء كتابه  الثعاليب يف عن قصة جهانة واحلوراء ويف كتب السنة نقل هذه القصة والرأي
نفتاح ذهين عن إمام الشيعةالتاسع قصة هابيل وقابيل  عمار بن معاوية عن ،الصادق جعفر ، لكنه نقله 

  .إخل....الصادق جعفًرا سألت
  
  
 
 



 ١٢٩

         ابنا آدمابنا آدمابنا آدم: : : القرآنالقرآنالقرآنقصص قصص قصص من مصادر من مصادر من مصادر    الھاجادةالھاجادةالھاجادة
 

  مرشد إلى اإللحادمع تعدیل وإضافة –مرشد إلى اإللحاد وابن المقفع
  

صة   ن ق أتحدث ع ذا الجزء س ي ھ ي آدماف این، بن ل وق ا، ھابی یل المن ذهظوالتفاص ي رة لھ واردة ف صة وال صص الق  ق
 ، مما ذكره القرآن ولیس من التوراةمن التراث الیھودي الھاجادة

  
  : المائدةجاء في سورة

  
ْن        { ُھ ِم ُل اللَّ ا َیَتَقبَّ اَل ِإنََّم َواْتُل َعَلْیِھْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرََّبا ُقْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِھَما َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمْن اآلَخِر َقاَل َألْقُتَلنََّك َق

اَلِمیَن          َلِئْن َبَسطَت ِإَليَّ َیدَ   ) ٢٧(اْلُمتَِّقیَن   َھ َربَّ اْلَع اُف اللَّ ي َأَخ َك ِإنِّ َك َألْقُتَل ِدي ِإَلْی ُد   ) ٢٨(َك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َی ي ُأِری ِإنِّ
ْن  َفَطوََّعْت َلُھ َنْفُسُھ) ٢٩(َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمیَن        َقْتَل َأِخیِھ َفَقَتَلُھ َفَأْصَبَح ِم

َل              ) ٣٠(اْلَخاِسِریَن   وَن ِمْث ْزُت َأْن َأُك ا َأَعَج ا َوْیَلَت اَل َی ِھ َق َفَبَعَث اللَُّھ ُغَرابًا َیْبَحُث ِفي اَألْرِض ِلُیِرَیُھ َكْیَف ُیَواِري َسْوَأَة َأِخی
ِر       ) ٣١(َح ِمْن النَّاِدِمیَن   َھَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصبَ      سًا ِبَغْی َل َنْف ْن َقَت ُھ َم َراِئیَل َأنَّ ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْس

ْد       ًا َوَلَق اَس َجِمیع مَّ     َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیعًا َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّ اِت ُث ُلَنا ِباْلَبیَِّن اَءْتُھْم ُرُس َج
  ٣٢-٢٧: المائدة } )٣٢(ِإنَّ َكِثیرًا ِمْنُھْم َبْعَد َذِلَك ِفي اَألْرِض َلُمْسِرُفوَن 

  
  

  :وروى اإلمام الحافظ محمد بن إسماعیل البخارّي في صحیحھ

دََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمرََّة َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللَِّھ  َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَیاٍث َحدََّثَنا َأِبي َح-  ٣٣٣٥
ْفٌل ِمْن َدِمَھا ِلَأنَُّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْلًما ِإلَّا َكاَن َعَلى اْبِن آَدَم اْلَأوَِّل ِك

  َأوَُّل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل

  
  :وروى اإلمام الحافظ أحمد بن حنبل

  
   َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َلْیُث ْبُن َسْعٍد َعْن َعیَّاِش ْبِن َعبَّاٍس َعْن ُبَكْیِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد- ١٥٢٣

ٌة               َأنَّ َتُكوُن ِفْتَن ا َس اَل ِإنََّھ لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص  َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص َقاَل ِعْنَد ِفْتَنِة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َأْشَھُد َأنَّ َرُسوَل اللَّ
َدُه       اْلَقاِعُد ِفیَھا َخْیٌر ِمْن اْلَقاِئِم َواْلَقاِئُم َخْیٌر ِمْن اْلَماِشي َواْلمَ         َسَط َی ي َفَب يَّ َبْیِت َل َعَل َت ِإْن َدَخ اِشي َخْیٌر ِمْن السَّاِعي َقاَل َأَفَرَأْی

  ِإَليَّ ِلَیْقُتَلِني َقاَل ُكْن َكاْبِن آَدَم
  

  :، بنحوه، فقالورواه أبو داود في ك الفتن ب النھي عن السعي في الفتنة
  

ي     َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا َعْبُد الْ     - ٤٢٥٩ ْن َأِب ٍل َع َواِرِث ْبُن َسِعیٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َثْرَواَن َعْن ُھَزْی
  ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ َقاَل

اِفًرا  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ َبْیَن َیَدْي السَّاَعِة ِفَتًنا َكِقَطِع اللَّْیلِ        اْلُمْظِلِم ُیْصِبُح الرَُّجُل ِفیَھا ُمْؤِمًنا َوُیْمِسي َك
اَرُكْم         وا َأْوَت ِسیَُّكْم َوَقطُِّع سُِّروا ِق سَّاِعي َفَك َوُیْمِسي ُمْؤِمًنا َوُیْصِبُح َكاِفًرا اْلَقاِعُد ِفیَھا َخْیٌر ِمْن اْلَقاِئِم َواْلَماِشي ِفیَھا َخْیٌر ِمْن ال

  وَفُكْم ِباْلِحَجاَرِة َفِإْن ُدِخَل َیْعِني َعَلى َأَحٍد ِمْنُكْم َفْلَیُكْن َكَخْیِر اْبَنْي آَدَمَواْضِرُبوا ُسُی
  

  حدیثان صحیحان
  



 ١٣٠

ول    ذكرنا بق ذا ی اب   ھ شناه سنھدرین  «كت رة  ٤فصل  (» م رآن         ) ٥ فق ي الق ذكورة بالتفصیل وھي ف ذه القصة م ا ھ رأین
ي         وھكذا تتَّضح العالقة ب. ناقصة غیر مستوفیة   سر الیھودي ف ل، ألن المف ل ھابی ین قصة قت ین اآلیة المذكورة أعاله وب

ة  سیره لآلی ك  «تف وت دم أخی َت؟ ص اذا فعل ع  (م صیغة الجم وراة ب ري للت ل العب ي األص ة دم ف ن  ) كلم يَّ م ارٌخ إل ص
ھ      «: قال) ٤:١٠تكوین  (» األرض ل عن ھ قی يَّ     «وجدنا قایین الذي قتل أخاه أن ك صارٌخ إل اء أخی ل   . »صوت دم م یُق فل

ن                » دماء أخیك «بل  » دم أخیك « سًا م ك نف ن أھل ده لیعّلمك أن كل م ق آدم وح سبب ُخل ذا ال ھ، ولھ ھ ودم ذّریت ي دم یعن
  . وكل من أحیا نفسًا فالكتاب یحسبھ كأنھ أحیا العالم جمیعًا. إسرائیل فالكتاب یحسبھ كأنھ أھلك العالم جمیعًا

  
دیم        من سورة المائدة   ٣٢وقد ُترجمت اآلیة     ودي الق سر الیھ ذا المف وال ھ ن أق ًا م ذ     . حرفیًا تقریب رآن أخ ا أن الق ن بم ولك

ا              ا، فیظھر معناھ ا أوضحناه ھن ة، كم ة القرآنی ذه اآلی ى أصل ھ وع إل ا الرج م معناھ زم لفھ ط، فیل رة فق ذه الفق نصف ھ
  .للقارئ بوضوح

  
================================================================  

ھ،            ع عن قتل ھ امتن ھ، ولكن ما یذكره القرآن عن أن ھابیل انتبھ إلى محاولة قتل أخیھ الشریر قایین لھ، وأنھ كان أقوى من
  !، وال یوجد في التوراةالھاجادةوتركھ یقتلھ كما تقول اآلیة إنما ھو مأخوذ من 

  
  :لننظر إلى ما جاء في التوراة

  
ُھ     ١( وَّاَء اْمَرَأَت اِیینَ   َوَعَرَف آَدُم َح َدْت َق ْت َوَوَل تِ . َفَحِبَل رَّبِّ     «: َوَقاَل ِد ال ْن ِعْن ًال ِم ُت َرُج اُه     ٢. »اْقَتَنْی َدْت َأَخ اَدْت َفَوَل مَّ َع ُث

ي اَألْرضِ       . َھاِبیَل اِمًال ِف اِییُن َع اَن َق اِییَن قَ      ٣. َوَكاَن َھاِبیُل َراِعًیا ِلْلَغَنِم، َوَك اٍم َأنَّ َق ِد َأیَّ ْن َبْع َدَث ِم اِر اَألْرِض   َوَح ْن َأْثَم دََّم ِم
ِھ،  . َوَقدََّم َھاِبیُل َأْیًضا ِمْن َأْبَكاِر َغَنِمِھ َوِمْن ِسَماِنَھا٤ُقْرَباًنا ِللرَّبِّ،    ِھ     ٥َفَنَظَر الرَّبُّ ِإَلى َھاِبیَل َوُقْرَباِن اِییَن َوُقْرَباِن ى َق ْن ِإَل َولِك

دا َوسَ      . َلْم َیْنُظرْ  اِییُن ِج ھُ  َفاْغَتاَظ َق اِیینَ     ٦. َقَط َوْجُھ رَّبُّ ِلَق اَل ال َك؟      «: َفَق َقَط َوْجُھ اَذا َس َت؟ َوِلَم اَذا اْغَتْظ َال   ٧ِلَم َسْنَت َأَف ِإْن َأْح
 .»َرْفٌع؟ َوِإْن َلْم ُتْحِسْن َفِعْنَد اْلَباِب َخِطیٌَّة َراِبَضٌة، َوِإَلْیَك اْشِتَیاُقَھا َوَأْنَت َتُسوُد َعَلْیَھا

ُل   «: َفَقاَل الرَّبُّ ِلَقاِییَن٩. َوَحَدَث ِإْذ َكاَنا ِفي اْلَحْقِل َأنَّ َقاِییَن َقاَم َعَلى َھاِبیَل َأِخیِھ َوَقَتَلُھ. یُن َھاِبیَل َأَخاهُ  َوَكلََّم َقایِ ٨ َن َھاِبی َأْی
ْوُت     «: َفَقاَل١٠» َأَحاِرٌس َأَنا َألِخي؟  ! َال َأْعَلمُ «: َفَقاَل» َأُخوَك؟ َت؟ َص اَذا َفَعْل َن اَألْرضِ    َم يَّ ِم اِرٌخ ِإَل َك َص اآلَن  ١١. َدِم َأِخی َف

ِدكَ              ْن َی َك ِم َل َدَم َأِخی ا ِلَتْقَب ْت َفاَھ ي َفَتَح َن اَألْرِض الَِّت ا     ١٢. َمْلُعوٌن َأْنَت ِم َك ُقوََّتَھ وُد ُتْعِطی َت اَألْرَض َال َتُع ى َعِمْل ا  . َمَت َتاِئًھ
ِھ اَألْرِض،   ١٤. َذْنِبي َأْعَظُم ِمْن َأْن ُیْحَتَمَل«: َل َقاِییُن ِللرَّبَِّفَقا١٣. »َوَھاِرًبا َتُكوُن ِفي اَألْرضِ    ْن َوْج ِإنََّك َقْد َطَرْدَتِني اْلَیْوَم َع

َل  «: بَُّفَقاَل َلُھ الر١٥َّ. »َوِمْن َوْجِھَك َأْخَتِفي َوَأُكوُن َتاِئًھا َوَھاِرًبا ِفي اَألْرِض، َفَیُكوُن ُكلُّ َمْن َوَجَدِني َیْقُتُلِني       ِلذِلَك ُكلُّ َمْن َقَت
َدهُ   . »َقاِییَن َفَسْبَعَة َأْضَعاٍف ُیْنَتَقُم ِمْنھُ   ْن َوَج لُّ َم رَّبِّ،      ١٦. َوَجَعَل الرَّبُّ ِلَقاِییَن َعَالَمًة ِلَكْي َال َیْقُتَلُھ ُك ُدِن ال ْن َل اِییُن ِم َرَج َق َفَخ

  ١٦-١: ٤وین التك.)َوَسَكَن ِفي َأْرِض ُنوٍد َشْرِقيَّ َعْدٍن
  

  : ھكذاالھاجادیة، فھي في األسطورة الھاجادةوقد أخذ محمد القصة من 
  

ن سبب    : ، نقرأ)األجیال العشرة (من فصل   ) قاتل أخیھ (تحت عنوان    ر م ا أكث دما    . عداوتھ لھابیل كان لھ دأت عن د ب لق
ضَ         ا ُرِف ھ، بینم ار سماویة التھمت ھ بإرسال ن ایین  التفَت الرُب إلى قرباِن ھابیل، وقبل اُن ق ي     .  قرب ا ف د أحضرا قرباَنیھم لق

ھ       ى ابنی دث إل ذي تح ا، ال ي حضور أبیھم سان، ف ن نی ع عشر م وم الراب دم     : "الی وم تق یأتي ی ھ س ذي فی وم، ال و الی ذا ھ ھ
ا  بإحضار القرابین إلى خالقكما في ھذا الیوم، لكي    _كذلك_لذا، قوما أنتم  . إسرائیل القرابین  دیم   ."  یرضى عنكم ان التق مك

اً           الذ لیم الحق ذبح ھیكل أورش ام م ھ ق ذي علی ن        . ي اختاروه كان الموضَع ال ھ، لك ھ لقربان ن قطیع ل األفضل م ار ھابی اخت
رة  . قایین أكل وجبَتھ أوًال، وبعدما أشبع شھیَتھ، قدم إلى الرب ما ُتِرَك، قلیًال من حبوِب بذرِة الكتان      ألن إساءتھ كانت كبی

رب  بتقدیمھ للرب فاكھة األرض التي ُلعِ      سَتْقَبل باستحسانٍ     ! َنْت ِمَن ال م ُی ھ ل ھ   ! ال عجَب أن قرباَن اٌب ب أُوِقع عق استحاَل  . ف
دخان   ذا            . وجھھ أسوَد كال ھ ھك رب إلی دث ال دما تح ى عن ر، حت ھ أي تغی دث لمیل م یح ذا، ل م ھ َك،   : "رغ إذا أصلحَت طرَق



 ١٣١

د     . الشریر] النزعة[سیغفر اُهللا لَك الذنَب، وإال سوف ُتَسلَّم إلى سلطاِن المیل    ذا یعتم ك فھ م ذل سوف یرین على قلبَك، رغ
  ."، أم سیكون ھو السید علیك]المترجم_المیل الشریر[إذا ما كنَت ستصیر السید علیھ .علیك
  

ایین       ھظن قاییُن أن   ال ق ر،         : " مظلوم، وتلى ذلك مراٌء بینھ ووبین ھابیل، ق ن خالل الخی َق م د ُخِل الم ق د أن الع ا أعتق أن
ع     . األفعاَل الخیرة ال تأتي بثمرةٍ لكني أرى أن     م یفعل م ك، ول اهللا یحكم العالَم بسلطة ظالمة، إال فكیف قد التفَت إلى قربان
َل  . عارضھ ھابیُل، وقال أن اهللا یكافئ األعمال الصالحات، دون اعتباٍر لألشخاص     "  قرباني أیضًا؟  فإن كان قربانھ قد ُقِب

  .سبب أن أفعالھ كانت صالحات، وأفعال أخیھ شریراتبمنٍّ من اهللا، وقربان قایین ال، فھا ب
  

ة         بََّب الجریم رأٍة س فلضمان تناسل الجنس    . لكن ھذا ما كان السبب الوحید لكراھیة قایین لھابیل، جزئیًا كذلك حب ام
ت ذا        ل كان وأم لھابی ھ، األخت الت َت حسٍن خالب،   البشرّي، ُقدَِّر للفتاة التي تكون ُوِلَدْت مع الواحد منھما أن تصیر زوجت

  . لذا فكر باستمرار بطرٍق ووسائَل لتخلیص نفِسھ من أخیھ. واشتھاھا قاییُن
  

ود إ    . قدمت الفرصُة نفَسھا دون وقٍت طویل   وٍم وطأ خروف یع ایین      ىل في ی ھ ق ٍل زرَع ى حق ل عل ي غضٍب،   . ھابی ف
لُ "أي حّق لدیَك لتقیَم على أضي وتترك خروَفَك یرعى ھناَك؟: "صاَح األخیُر بھ   دیك الستعمال    : " فأجاَب ھابی أي حق ل

م               َل لح ي مقاب َت ل ھ، ودفع ذي ترتدی ي ال َك صوَف خراف َت عن ن صوفھم، إن خلع ك م اٍب ل صنع ثی ي، ل منتوجات خراف
ذا             ذلك فعل ھ ت أستطیع ك و كن واء، ل ي الھ ر ف د، وأطی ا تری ."  خرافي التي قد أكلتھا، عندئٍذ سوف أنزح عن أرضَك كم

ي  : "فرد ھابیُل"  لو قتلتَك، من ھنا لیطالب بدمك مني؟   : "عندئٍذ قال قایینُ   ینتقم ل سیطلب  .الرب، الذي جلبنا إلى العالم، س
  ."الرب ھو القاضي، اقتلني، والرب سیعرف سرََّك، وسوف یتعامل معَك بعقاٍب. دمي من یدك، إن ذبحتني

  
سوِء       ھذه الكلمات أزادت فقط غضَب قاییَن، ورمى نفَسھ على أخیھ، لقد كان          ُة ال ینالھ عاقب ان س ھ، وك وى من ھابیل أق

ھ       ن قبضتھ فوق ى استدار        . من فعلِتھ، لكن في آخر لحظة توسل للرحمة، وتخلى ھابیل ع ھ حٌر، حت ا إن شعر أن اد م بالك
  ."علیَكالشُر سقط ی خشیة أنال تقم للشریر بخیر، : "على أخیھ ھابیل مرة أخرى، وقتلھ، لذلك صحیح ھو القول

  
  ):عقاب قایین (تحت عنوان

  
لَّ                  أ اییُن ك م ق ك، رج ان الُمھِل ن تصوُره، ال ُیعرف أُي جرٍح ك ا یمك أكثِر الوسائِل وحشیًة مم سلوب قتل ھابیَل كاَن ب

  .أنحاِء جسِمھ بالحجارة، حتى أصابت واحدة الرقبة وسقط میتًا
  

َل أراه          اییَن ألن ھابی وبخ ق ھ ی ن أبوی اییُن م دما یھرب ق رأ أن اهللا عن م نق ي      ث ان ف دما ك ھ، عن ن قتل ع ع ھ، وامتن رحمَت
  إلخ....قبضِتھ، یا للحسرة أنھ منحَك الفرصة لقتلھ

  
  :مماثل لآلیات القرآنیةو ، یذكرنا بكتب األسینیین،ما قالھ اهللا لقایین عن المیل الشریر: مالحظة

  

وَن     { ْوِم ُیْبَعُث ى َی َأْنِظْرِني ِإَل اَل َربِّ َف نْ  ) ٣٦(َق َك ِم اَل َفِإنَّ ِریَن َق وِم    ) ٣٧( اْلُمْنَظ ِت اْلَمْعُل ْوِم اْلَوْق ى َی ا  ) ٣٨(ِإَل اَل َربِّ ِبَم َق
یَن    ِوَینَُّھْم َأْجَمِع ي اَألْرِض َوألْغ ْم ِف َننَّ َلُھ َوْیَتِني ألَزیِّ ِصیَن  ) ٣٩(َأْغ ْنُھْم اْلُمْخَل اَدَك ِم يَّ  ) ٤٠(ِإالَّ ِعَب َراٌط َعَل َذا ِص اَل َھ َق

اِویَن            ِإنَّ) ٤١(ُمْسَتِقیٌم   ْن اْلَغ َك ِم ْن اتََّبَع ْلَطاٌن ِإالَّ َم ْیِھْم ُس یَن    ) ٤٢( ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَل ُدُھْم َأْجَمِع نََّم َلَمْوِع  } )٤٣(َوِإنَّ َجَھ
  ٤٣-٣٦: الِحْجر
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  }ران على قلوبھم {وكذا یذكرنا بتعبیر القرآن
  

================================================================  
صل  ي ف ل اق(ف ھت ادة) أخی ذكر الھاج افة ت ھ إض ى أن انإل ل اهللا لقرب دم تقب ل  ع ایین(قابی ین ، )ق شاكل أخرى ب دة م وع

شكلة إف .األخوین  ك م د حصلت ھنال ھ ق ك أن...ن د  اهللا وذل شري ق تمراریة الجنس الب د ولغرض اس ل أخ عن ل لك جع
ا    ھ أخت اً والدت ز    ،توأم روض أن أن یت ان المف ل أخ ك ر،     وك بطن اآلخ ن ال ي م ت الت ت وج األخ ت األ  وكان ي خ   الت

  أخیھ  في طریقة للتخّلص منكثیرًا )قایین(لذلك فقد فّكر قابیل ، جدًا جمیلة  ھابیلل
 

ن مسعود       اإلسالمیةساطیرھذه المسألة تذكر بالسبب الذي تعطیھ األ    اس واب ابن عب للخالف   في كالم أصحاب محمد ك
ان         تذكرإذ..ھابیل وقابیل  بین ا وك ل أخت اسمھا لیوث ا ولھابی ك    أن لقابیل أخت اسمھا اقلیم ل   ھنال ن قابی ع م  حول  طم

  .الزواج من األخت األجمل
  

================================================================  
ل   الحوار الذي  أوًالة ھي ھاجادی ال واألسطورةرة بین القصة االسالمیة     ظبالنسبة للمواضع المنا   ل وقابی م  إذتم بین ھابی  ل

تح        أساطیرفي كتابھ  لویس جینزبرج یقول ، تذكر التوراة حوارا بینھما د ف ین األخوین بع م ب الي ت  الیھود أن الحوار الت
  :االخوین موضوع خالفي بین

 
ایین  ( ال ق ك :" وعندھا ق ن ، وأن أردت قتل ي؟     م ب دمك مّن اك لیطل ل   " ھن ا   :" أجاب ھابی ذي جلبن ى اهللا ال الم   إل ذا الع ، ھ

ي  ینتقم ل ك   س ي من یطلب دم يإوس ي . ن ذبحتن و القاض ى  اهللا ھ رد عل ذي ی ى   ال یئاتھم وعل سیئین س رار   الم األش
   ..." )وسیدبر لك عقابًا.ن قتلتني فسیعلم اهللا سّرك إ. شرورھم 

  
================================================================  
ة ... ال ذكر لھ في التوراةإذقصة الغراب  : ھور اآلخرظالمنا التفصیل ا   ویك  ولكن في القصة التلمودی ھ ھم ن آدم وزوجت

  اللذان شاھدا الغراب وتعّلما طریقة الدفن
 

ایین (تحت موضوع  یقول الكتاب ھ  ) عقاب ق ا ترجمت رت : (.........م ة   تغّی ضاً الطبیع ل   أی ة ھابی دفن جّث ة    ، ب رة طویل لفت
ان   .آدم وحّواء لم یعرفا ماذا یفعالن بھا ألن، األرضدة على ّلت الجثة مكشوفة وممدظ ا ینتحب سا بجانبھ ب   ، جل ان كل وك

ف أن  .یحمي الجثة ألال تصاب بأذى من الطیور و الوحوش ھابیل الوفي بش    وفجأة الحظ األبوان المنتحبان كی ا ن غراب
ة  األرض ھ   . في بقعة معّین م أن ي األرض      ث ن نوعھ ف ا م ن طائرا میت اّتب . دف ان      عف ن جثم ل آدم خطى الغراب ودف . ھابی

ل اهللا  د صغ   . فكوفئ الغراب من قب ی     ارفحین تول شھا أب ان یكون ری سلھم ف      ض، الغرب ى ن وین عل دم تعرف األب نھم إولع
واھم          ،یرمونھم لألفاعي م أب ود لھ شھم أسود یع ون ری ى یصبح ل ة ف   ةأوكمكاف .ھنا اهللا یطعمھم حت ستجیب   نإ ثانی اهللا ی
  )ندما تصّلي لنزول المطرلطلب الغربان ع

  
   بدل غرابان turtledovesفي المسوعة الیھودیة نسخة أخرى من األسطورة تقول طائرا قمرة : مالحظة

  
  Abelمادة ھابیل / المصادر باالستعانة بالموسوعة الیھودیة

 
(The Midrash,  Pirḳe R. Eliezer  xxi, Pirḳe R. Eliezer, xxi.; Gen. R. xxii. 7, Epiphanius, "De Hæresi," xl. 5, Gen. R. 
xxii. 18, Apocalypsis Mosis, xl, Tan., Bereshit, § 10; Pirḳe R. Eliezer, xxi., see also Gen. R. l.c.; compare 
"Denkschrift d. Wiener Akademie," xx. 52, and Ginzberg, l.c. 295). 

 
ة والقصة ال  ن    ھاجادی رآن أضبط م د   ..الق ف یتن ل  أم فكی ھ؟        خ غادر قات ن أخی ھ دف ى عدم معرفت ح أخاه عل ھ    ذب ا لیت وی

   !قتلھ؟ بعد أن... أخاه ؟أصبحآلن ،آ على قتلھ بدال عن ھذا تندم



 قصة تقدیم القربان بالتفاصیل الھاجادیة
 
Theodotion on Gen.4:4, Aggadat Shir6:40, MHG1:107, Yashar Breeshit9a, Rashi and Lekah on 
Gen.4:4, Aphraates63, Jerome on Gen.4:4, Ephraim1:143 D, Cyril of Alexandria in Glaphura. 1:3, 
Gen.R22:5-6, Tan.Bereshit9, philo in Sacrific. Abel 13 (cain did not offer the first born , nor did he 
do it in proper time),& in Confus. Ling25, Josephus in Antiquities1/2:1, Ephraim2:313E, Midrash 
Aggada Gen.4:2, Hadar on Gen.4:3, Septuagint on Gen.4:7,, philo in Quaestiones on Gen1:62  
 

 قتل األخ ألخیھ بسبب الرغبة في الفتاة المعینة لھ
 
Gen.R22:2,&7, 61:4, Yebamot62a, and in Yerushalmi11:11d, Sanhedrin58b, and in Yerushalmi 
5:22c, 9:26d, ARN1:6, Sifra20:7, Jubilees4, Ephiphanius in against heresies 4: 5, Irenaeus 1:6, 
Theodoretus 1:11, Clementine Homilies3:25, pseudo-Matthew7 
 

 احتكاكھ بأخیھ لیجره إلى القتال
 
Gen.R22:7, Tan.Bereshit9a,Mishpatim13, Sh.R31:17, Yashar Bereshit9a,Yerushalmi Targumim on 
Gen.4:8 
 

)قابیل القرآن(األخ التقي ھابیل كان اقوى من أخیھ قاین   
 
Gen.R22:8, Tan.Bereshit9, Aggadat Shir7:43, & 91-92, Philo in De Migr. Abr 13, & Quad Deterius 
Potiori insidiari aoleat 11 & 14, MHG1:113, philo in Quaestiones1:69, one version of Vita Adae 
(life of Adam and Eve in Latin) (in Preuschen, Adamschriften34-35) reports that knew how to 
overcome his brother by cunning, see further Ephraim1:41, 
 

 تعلیم الغربان للبشر طریقة الدفن
 

ارا ١نالحظ ھنا وجود قصص وتفاصیل یمكن العودة لھا في ج ھ محت ة أخی  من اساطیر الیھود مثل حمل قاین لجث
ھ ة عن اب واللعن ض العق ع هللا بع ا، وجعل هللاماذا یفعل فیھا وندمھ وترجیھ  ورف ھ   كلب ة أخی ة جث یصحبھ لحمای

 إلخ...وببعض الروایات كلب ھابیل الوفي
 
Gen.R22:8, Tan.Bereshit10, PRE21 
 

  الطبیعة بسبب جریمة قتل ھابیلتغیر
 
Yerushalmi Targumim and Midrash Aggada on Gen.4:16, Tan.B (introduction)158, Genizah 
fragment in library of Cambridge Published by Ginzberg in Ha-Goren9:58-59 and 66, Shulhan 
Arba' 1:9d 
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================================================================  
ذه ًا مزعومیذكر مصدرا غربیا  اإلسالمي  أي الوعي Islamic awareness  موقعیذكر أن القصة   یشكك في انتقال ھ

ذا األساس یجب        ولكن، أیضًاسالمي ویرى احتماال لحدوث العكس إ مصدر إلىمن مصدر یھودي  ى ھ ھ عل سألة أن الم
رواة القرآنأن یكون النقل لیس من  تكلم عن أخ    ..  بل من قصص ال ة ت ي الن القصة الیھودی ل  ت ل وھابی تكلم عن     قابی وت

ذ ...مثلھ  دفن الغراب لغراب ذكره   ھ م ی رآن ا ل ر عن عصر       ....  صراحة  الق أخرة أكث رواة مت رآن قصص ال د   .. الق وق
ة   ..انتشرت فقط بعد تدوین كتب التاریخ  ذه بالعربی د ان ...وھ ود  وال اعتق ة     الیھ ولعین بترجم اریخ    أوم ب الت راءة كت  ق

ة    اإلسالمیة ا بالعربی ب  .. خصوصا و أنھ ذا یتطل اطقین      وھ ود ن ن الیھ ل م ة   بالظھور جی ا أ ..عربی شفھي     نكم ل ال النق
ن   ھ األم      یتطلب جیال م ة لغت ود تكون العربی أخر    ...الیھ اه ت ذا معن ن     إوھ اس ال یمك أریخ االقتب ي ت ھ إ ضافي ف ذا  ...ثبات ل

ة         ن مصادر یھودی د م ل محم ي    ..األرجح ھو نق ھ ف ا كتبت ذه القصص        ألجزاء ا راجع م دم ھ األخرى عن موضوع ق
  .يیھودوأصالتھا في التراث ال

 
الم اإلسالمي   وال اعتقد أن الیھود... القصة القرآنیة   أكثر منطقیة من  بصراحة القصة الھاجادیة  أنإلىإضافة   في الع
ذون المي یأخ صدر إس ن م ة ع ة مقدس صة ھاجادی ال ... ق ذهأواالحتم صل ھ د أن ت صص  بع ربیین  الق ود الغ ى الیھ إل

 في العالم اإلسالمي) السیفاردیم( یینقرشلا بعد انفصال تراثھم عن تراث الیھود) شكنازیماال( 
 

ل   ...ابني آدم   ال یذكر اسمالقرآن....شيء آخر  ل وقابی سمیتھما ھابی  االسمان ... فال أدري لماذا یصر المسلمون على ت
  أسطوري واالسمان لھما معنى..قایینھابیل و..التوراتیان ھما 

 
  تنّسم رائحة الذبیحة التي قدمھا ھابیل كما تقول التوراة ان اهللاال حظ ....  بخارأونسمة ..  بالعبریة ھابیل معناھا

 
رة     شخصیا ولعل ھذا یذّكر بممارستھ... قّشة اسمھ بالعبرّیة  فمعنىقایینما أ ة محتق  للفالحة وزراعة الحبوب وھي مھن

ھ   .. ة وتربیة الماشیة اوعند أھل البد ا أن ضاً كم ي  أی د یعن داد   ق ار   ..ح ذكر باحتق ذا ی دو   وھ ن اھل     الب رھم م دادین وغی للح
وراة ان    وقد كما أن القین ھو الحداد في العربیة ... المھن ایین ورد في الت داد ونحاس     ق لفا لكل ح ان س ذكر    .   ك ا ت كم

وراة أن    ...العازفة على المعازف  بالقینة وھي الجاریة ي الت د ورد ف ایین وق ار     ق لفا لكل عازف بالمزم ان س ارة   ك  والكن
ة ( ة وتری ة  مو) ..آل ة العربی واھد اللغ ة  و بنن ش ة بدوی ة عربی ین قبیل ل   الق ي األص ین ف ضارب   والق م ل انع واس ص

  .قایینالتوراة عن  یرتبط بما تذكره كلھ و ھذا   ..الحدید
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اروتاروتاروت وم   وم   وم  ھاروتھاروتھاروت:::من مصادر قصص القرآن   من مصادر قصص القرآن   من مصادر قصص القرآن      الھاجادةالھاجادةالھاجادة
      )))ةةةیییادشتادشتادشترررزززمصادر مصادر مصادر اسماھما من اسماھما من اسماھما من (+(+(+   
  

سحر      ة قصة الملكین ھاروت وماروت وكیف یمكنشغل بال الكثیرین عن ماھی ا ال ھ أن یعلم ا اهللا لطاعت ین خلقھم ، لملك
ة ظانًا ، عن غیر قصد شفھیًا  اقتبسھا محمدالتي  واألبوكریفایةالھاجاد سأقدم ھذه القصة في ضوء القصص   أنھا توراتی

    المنشأ
  

  :جاء في سورة البقرة
  

ِزَل             َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطینُ  { ا ُأن سِّْحَر َوَم اَس ال وَن النَّ ُروا ُیَعلُِّم شََّیاِطیَن َكَف نَّ ال َلْیَماُن َوَلِك َر ُس ا َكَف َلْیَماَن َوَم  َعَلى ُمْلِك ُس
وَن     َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َیُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال      ا ُیَفرُِّق ا َم وَن ِمْنُھَم  َتْكُفْر َفَیَتَعلَُّم

َتَراُه      ْن اْش ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھْم ِبَضارِّیَن ِبِھ ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ َوَیَتَعلَُّموَن َما َیُضرُُّھْم َوال َینَفُعُھْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَم
  ١٠٢: سورة البقرة} )١٠٢(ِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِھ َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن َما َلُھ ِفي اآلِخَر

  
================================================================  

ل    ى ننتق ا إل اب رده وأ  م ود  كت ویس   و  أساطیر الیھ ھ ل ذي جمع ر ی ج ال ھ القص   ١٩٠٩ عام  جنزب ة  ص  وضم فی الھاجادی
  :لكتبا ھناك فيوالمبعثرة ھنا 

  
وان    ساقطین   (تحت عن ة ال اب المالئك ن فصل   The Punishment of the Fallen Angels) عق وح ( م اب أساطیر    ) ن ي كت ف

  :الیھود
  

صالح           ك ال ذا المل د ھ شر ض ل الب شأ ك ا ن ن إط   . بالغًا مبلغ الرجال، اتبع نوٌح طرَق جده متوشالح، بینم دًا ع دًا ج اعة  فبعی
تسبب المالئكة الساقطون ونسلھم العمالق  . وصایاه، اتبعوا رغباِت قلوبھم الشریرة، وارتكبوا كلَّ أنواع األعمال الردیئة        

ة             . خصوصًا في فساد جنس البشر  م المالئك ن األرض، واتھ سماء م ى ال الق إل ل العم ن قب ة م دماُء المراق د صرخت ال لق
  :م الرب، وعندئٍذ أمرھم باألوامر التالیاتاألربعة الرؤساء المالئكة الساقطین أما

  
أن یضع المالك     . ُأْرِسَل أورئیل إلى نوٍح إلعالمھ أن األرض ستدمر بطوفان، وتعلیمھ كیف یحفظ حیاتھ     ل ب وُأِمَر رافائی

ى        وم  الساقط عزازیل، ملقیًا إیاه في حفرٍة من حجارة حادة وثاقبة في صحراء دودائل، تغطیتھ بالظالم، ھكذا سیظل حت  ی
ا                ھ علیھ ذي احتال ساد ال ن الف ا م شفى األرض حینھ ة، وست رة الجحیم الناری ي حف ُیلَقى ف ة، حین س َف  . الدینونة العظیم ُكلِّ

د                  ة ض ي نزاعات ممیت م ف شر، ویقحمھ ساء الب ن ن جبرائیل بأن یعمل ضد األوغاد والمالعین أبناء المالئكة المولودین م
بعض ضھم ال ُسلِّمَ . بع محازي ف رة ش ا أس راعھم   أم ي ص ائھم ف صرَع أبن شھدون م م أوًال ی ذي جعلھ ل، ال ى میخائی ْت إل

ة،           . الدموّي ضد بعضھم البعض    وم الدینون ى ی سبعین جیًال، حت ثم قیدھم ووضعھم تحت جبال األرض، حیث سیظلون ل
  .فُیْحَملون حینھا إلى حفرة جھنم الناریة

  
  :لقد حدث سقوط عزازیل وشمحازي بھذه الطریقة

  
د   دما ب اال            عن ل، وق ان شمحازي وعزازی نھض المالك رب بعمق، ف ة، حزن ال ان بممارسة الوثنی ل الطوف ا رب  : " أ جی ی

ائلین       سان، ق ذكره      : العالم، لقد حدث ما توقعناه عندما ُخِلَق العالُم واإلن ى ت سان حت ا ھو اإلن ور  [م رجم _٤: ٨المزم  ]المت
ان   " وماذا سیحل بالعالم اآلَن دون اإلنسان؟ : "،فقال الربُّ  ال المالك ٍذ ق ن   : "وعندئ شغلھ نح ربُّ  ." سوف ن ال ال ي  : "فق إنن
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سانٍ       ن أيِّ إن ًا م ." مدرٌك تمامًا للعالم، وأعلم أنكم إن سكنتم األرَض، سیسیطر علیكم المیُل الشریر، وستكونون أكثَر ظلم
ان  نقدس اسمك     : "فجادل المالك ف س ترى كی شر، وس ین الب سكن ب ًا بال ط إذن ا فق ضع ا." امنحن ائالً فخ رغبتھم، ق ربُّ ل : ل

  !"اھبطا وامكثا بین البشر"
  

ا                 ة عاطفتیھم ستطیعا مقاوم م ی الھن، ل تھن وجم ي كل نعم شر ف اِت الب ى األرض، ونظرا بن رأى . عندما جاء المالكان إل
ا             ھ لھ د قلب ِتَھر، وفق دعى إس ذراَء ت ائق الوصف       . شمحازي ع م الف ا أوًال االس َسھا إن علمھ سلمھ نف ھ أن ت ذ . وعدت ھ  ال ي ب

ذ        . فوافق على شرطھا  . ُیْصِعد نفَسھ إلى السماء    سماء، دون تنفی ى ال َسھا إل لكنھا ما أن علمتھ، نطقت االسَم، وأصعدت نف
الك  دھا للم ربُ . وع ال ال ساھا      : "فق ي ال ین سبع، لك وم ال ین النج ة، سنضعھا ب ن الخطیئ دًا ع سھا بعی ت نف د حفظ ا ق ألنھ

  .وُوِضَعْت في كوكبة الثریا." البشُر
  

دا               ین ُوِل شر، وألول ابن ات الب ع بن ات م ي عالق دخول ف ي    .  رغم ذلك لم یرتدع شمحازي وعزازیل عن ال ل ف دَأ عزازی ب
ساُء الرجالَ           ا تغوي الن ي بھ ربُّ    . اختراع الحليِّ والجواھر الت ذا أرسَل ال رر أن      میطاطرون ل د ق ھ ق َر شمحازي أن  لیخب

ھ      شرع المالُك. یدمر العالم ویجلب علیھ طوفاناً     الم ومصیر ابنی ى مصیر الع اَر  : " الساقط في النحیب والحزن عل إذا انھ
  "العالُم، فماذا سیكون لدیھما لألكل، ھما الذان یحتاجان یومیًا آالف الجمال، وآالف األحصنة، وآالف العجول؟

  
ي غطت األرضَ            ة والت دھما بصخرة عظیم ت األرض  إن ھذین االبنین المسمیین ھو وھي، حلما أحالمًا، حلم أح ، وكان

ى الصخرة                 ة حروٍف عل دا أربع شاھد  . كلھا معلمة بخطوط كالم على أسطر كتابٍة، فجاء مالٌك وأزال كل الخطوط، ع
وا األشجار،                  ًا، وقطع وا حاملین فؤوس ة اقترب ن المالئك واع األشجار، لك ع كل ان ت م االبُن اآلخُر أیكة مبھجة كبیرة تنب

  .تاركین واحدة مع فروعھا الثالث
  

تثناء   : "عندما استیقظ ھو وھي، الذا بأبیھما، الذي فسر األحالم لھما         ھ، باس سیجلب الرب طوفانًا، ولن یفر منھ أحد بحیات
  ." نوٍح وبنیھ فقط

  
سیكما  ! ھونا على نفسیكما: "عندما سمعا ھذا، بدآ في البكاء والصراخ، لكن أباھما واساھما    ى نف ا ! ھونا عل ھ  . ال تحزن ألن

یال    [! " ھي ! ھو : ب البشر صخورًا، أو انطلقوا بمراكب، سوف یستحضرون اسمیكما كلما قطع أو سح  ة ھ ا بالعربی ربم
  . ھدأتھما ھذه النبوءة]المترجم_ ھوب

  
وم      . ثم عمل شمحازي كفارة    ذا الی ى ھ ق إل ذا تعل ب ھ ل   . فعلق نفسھ بین السماء واألرض، وبوضع اآلثم التائ ن عزازی لك

ارة        . لبشر باإلغراآت الجسدیةاستمر بعناٍد في إثمھ بإضالل ا     وم الكف ي ی ي الھیكل ف سین ف ضحَّى بتی انظر  [لھذا السبب ُی
  . ، احدھما للربِّ ألنھ یعفو عن آثام إسرائیل، واآلخر لعزازیل ألنھ یحمل آثام إسرائیل]المترجم_١٦الالویین 

  
ن          ال ب ع      ایینق على العكس من إسِتَھر المرأة التقیة، أضلت نعمة األخت الحسناء لتوب ن وصالھا م ا، وم ة بجمالھ  المالئك

ِمْدیا     شیطاُن أْش د ال سل       . شامدون ًوِل ھ ن ان علی ذي ك ار ال نفس الع ت ب ایین كان سوة     ق ّي مشى الن اس البھیم ل لالنغم ، وكمی
  .وأعطْوا أنفَسھم لكلِّ ممارسٍة فاسقة یمكن تصورھا.  والرجال القاینیون عراة خارجًا

  
ٍة أخرى            ما أن أغوت ھذه المرأة بجمالھ  ن ناحی ة م ى تمرد المالئك ق الفضیلة، حت ن طری ة ع ا ومفاتنھا الجسدیة المالئك

ة               ى األرض حیث خسروا كل صفاتھم الفائق ي أجسادٍ   . على الربِّ وُأُھْھِبطوا إل ُدوا ف ات      . وُقیِّ ع بن ذا صار الوصال م ول
عرفوا بجبروتھم وشرھم، كاسم . یات ھم العمالقةكانت ذریة تلك االتصاالت بین المالئكة والنساء القاین   . البشر ممكنًا لھم  

  .تمامًا، داًال على أنھم أثاروا الرعَب) إمیم(
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یھم        ق عل ًا یطل ائیم (لدیھم العدید من األسماء األخر، فأحیان ب المرء یصیر ضعیفًا         ) الرف یھم تجعل قل دة إل ألن نظر واح
ة عشر          أي ببساطة عمالقة، ألن أحجامھم كا  ) جیبوریم(أو باسم   . شائخا اس بثمانی ان طولھم یق ث ك دًا بحی نت ضخمة ج
أو . ألنھم لمسوا الشمس بأعناقھم) عناقیم(أو باالسم . ألنھم كانوا سادة عظماء في المعارك     ) زمزومیم(أو باالسم   . ذراعًا

الم،    ، ألنھم متسببین )نیفلیم(أو آخرًا باالسم . یم ألنھم كالثعبان قد استطاعوا معرفة خواص التربة    ڤباالسم إ  ي سقوط الع ف
  .سقطوا ھم أنفسھم

  
ورا   : مالحظة من المترجم   ض األساطیر    ةمعظم األسماء الواردة أعاله ھي أسماء قبائل كنعانیة تنسج حولھا الت سھا بع  نف

طور  خامتھم، كأس ن ض ان ةع ك باش وج مل وین  ، ع الیق، انظر التك ائیین والعم ة ٥: ١٤ والرف ة ٢٨: ١، التثنی : ٢، التثنی
ى فكرة               .م، وغیرھ ١١-١٠ وم عل ة تق وس بدائی ھ طق ى الصحراء فمنبع ا إسرائیل إل یس یحمل خطای  أما مسألة إطالق ت

اب                ثًال كت دائیین، انظر م وس الب ي طق رًا ف راه كثی ذا ن شیرة، وھ ة أو الع ذھبي  (إمكانیة تحمیل كائن آثام القبیل ) الغصن ال
  . لجیمس فریزر

  
================================================================  

ي موضوع    )سلیمان(وأیضا في فصل  شیاطین   (ف لیمان سید ال د أن ) س ساقط یالمالك  نج ل   ین ال ا عّزا وعزائی ذه   ن ھم ھ
سر   تحت  ھما سلیمان لیصل، یمكن ألحد حتى الطیور أن یصلھا وھما مقیدان في سالسل في منطقة ال .المرة اح الن  جن

  ھانیعرفا  باألسرار السماویة التي قوش على الخاتم أن یخبراهسم اهللا األعظم المنویجبرھما باال
 

م  . إلى ھناك حمل النسر سلیمان في طرف عین، وألقى سلیماُن ورقة علیھا علیھا آیة بین األرواح، إلبعاد األرواح عنھ     ث
الموضع الذي ال أحَد . یدیةاستطلع النسُر جباَل الظالم حتى وجَد الموضع الذي  فیھ َعزَّا وعزازیل مقیدان باألصفاد الحد   

ھ  ھ زیارت ور یمكن ى الطی ین   . وال حت ى المالك ار إل سر، وط ھ األی ت جناح لیماَن تح ذ س اَن، أخ سُر المك َد الن دما وج . عن
َر عزا              ]المترجم_ الساقطین[ سر، ُأْجِب م الن ي ف لیمان ف ذي وضعھ س دس، وال   من خالل قوة الخاتم الذي علیھ االسم المق

  . األسرار السماویة إلى الَمِلِكوعزازیل على إفشاء
  

  :جاء في سورة البقرةقارن مع ما 
  

ِزَل               { ا ُأن سِّْحَر َوَم اَس ال وَن النَّ ُروا ُیَعلُِّم شََّیاِطیَن َكَف نَّ ال َلْیَماُن َوَلِك َر ُس ا َكَف َلْیَماَن َوَم َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُس
وَن        َعَلى اْلَمَلَكْیِن بِ   ا ُیَفرُِّق ا َم وَن ِمْنُھَم َباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َیُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَیَتَعلَُّم

َتَراُه   ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھْم ِبَضارِّیَن ِبِھ ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ وَ   ْن اْش َیَتَعلَُّموَن َما َیُضرُُّھْم َوال َینَفُعُھْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَم
  ١٠٢: سورة البقرة} )١٠٢(َما َلُھ ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِھ َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن 

  
 ================================================================  
  ): األجیال العشرة(  بشكل مغایر قلیال في فصل ترد ،أیضًاشبیھة بوكریفیة  األاألقدمقّصة ال
  
شر             : مالحظة(  ساء الب ة العاصیة بن ي        قد جاءت قصة اختالط المالئك ة ف شرور كامل سحر وال شر ال یمھم للب سفر  (وتعل

ھ لمعر    ) أخنوخ ي        اإلثیوبي أو األول، نرجو االطالع علی ة ف ھ العربی نص األصلي الكامل، ترجمت ة ال ین    (ف ا ب ات م كتاب
  )، وما یسرده جینزبرج اختصار مخل فیجب العودة لسفر أخنوخسوریا_دار الطلیعة الجدیدة_٢ج_)العھدین

  
وخ             أیضًا ھنا مجموعة من المالئكة بقیادة ارب لعصر أخن ي عصر مق شر ف ات الب ن بن زواج م ى ال ق عل شمحازاي تتف

  :مالك ویتزاوجون مع البشر ویعلمونھممئتا  فیھبط ،ي بدایات الزمانف) إدریس(
  
روس        -١ دروع والت ة صناعة ال ل كیفی ساقط عزازی ة        علمھم المالك ال ا وكیفی د وغیرھ ة وصنعة الحدی اجر القاتل والخن

  .قطع الجذور وخصائص النباتات الطبیة
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  علمھم المالك عزازیل أیضًا صناعة مواد التجمیل -٢
  شمحازاي كیفیة طرد األرواح الشریرة لمھم زعیمھمع -٣
  التعاویذ السحریة علمھم المالك اراروس كیفیة نطق -٤
  علمھم باراكیل وكوكبیل علوم التنجیم -٥
م  -٦ ات القمر       علمھ شمس وسرییل عالم ات ال ساویل عالم ات األرض وسم ل عالم ستقبل  (عزقی ة الم  لغرض معرف

  )والعرافة
  

شریرة اء األرض ھم المردة و ریتھم من نسن ذإثم  ى األرض     األرواح ال ة عل ر المرئی ة غی م    ، الخفی ة ھ ا أن المالئك فكم
  ن المردة ھم األرواح الشریرة على األرضإالسماء ف األرواح الطیبة في

  
ساذج المتصوف   حسب التصور الیھودي     كل ما ھو سيء    یعني علموا البشر   ًا لألسطورة  ال اً   ،  وفق ة الحق  حاول المالئك

  .فلم یقبل اهللا توبتھم ، عند اهللا لغرض التوبة )المسلمین إدریس عند( تشفع بأخنوخال
  

================================================================  
  عن موضوع ھاروت وماروت  اإلسالمیة ما ورد في الروایات

  
  : الیھودّي األبوكریفّي والھاجادّيفي مسند أحمد ورد حدیث ضعیف اإلسناد ومشوش جدًا مقارنة باألصل

  
  :روى أحمد

  
نْ  ُمَحمٍَّد ْبُن ُزَھْیُر َحدََّثَنا ُبَكْیٍر َأِبي ْبُن َیْحَیى َحدََّثَنا - ٥٩٠٢ ى  َع نِ  ُموَس رٍ  ْب نْ  ُجَبْی اِفعٍ  َع ْوَلى  َن دِ  َم ھِ  َعْب نِ  اللَّ رَ  ْب نْ  ُعَم  َع

  ُعَمَر ْبِن اللَِّھ َعْبِد
ھُ  ِمعَ  َأنَّ يَّ  َس ِھ َنِب لَّى  اللَّ ھُ  َص ھِ  اللَّ لََّم َعَلْی ولُ  َوَس لَّى  آَدَم ِإنَّ َیُق ھُ  َص ِھ اللَّ لَّمَ  َعَلْی ا  َوَس ھُ  َلمَّ ُھ َأْھَبَط اَلى  اللَّ ى  َتَع َأْرضِ  ِإَل ْت اْل  َقاَل

   }َتْعَلُموَن َلا َما َأْعَلُم ِإنِّي َقاَل َلَك َوُنَقدُِّس ِبَحْمِدَك بُِّحُنَس َوَنْحُن الدَِّماَء َوَیْسِفُك ِفیَھا ُیْفِسُد َمْن ِفیَھا َأَتْجَعُل{  َربِّ َأْي اْلَمَلاِئَكُة
نْ  َلَك َأْطَوُع َنْحُن َربََّنا َقاُلوا ي  ِم الَ  آَدَم َبِن ھُ  َق اَلى  اللَّ ةِ  َتَع وا  ِلْلَمَلاِئَك ْینِ  َھُلمُّ نْ  َمَلَك ةِ  ِم ى  اْلَمَلاِئَك َبطَ  َحتَّ ا  ُیْھ ى  ِبِھَم َأْرضِ  ِإَل  اْل

َرَف َف َنْنُظ اِن َكْی اُلوا َیْعَمَل ا َق اُروُت َربََّن اُروُت َھ ا َوَم ى َفُأْھِبَط َأْرِض ِإَل ْت اْل ا َوُمثَِّل َرُة َلُھَم َرَأًة الزَُّھ ْن اْم َسِن ِم َشِر َأْح  اْلَب
ا  َفَذَھَبْت َأَبًدا ِباللَِّھ ُنْشِرُك َلا َواللَِّھ َفَقاَلا اْلِإْشَراِك ِمْن ِةاْلَكِلَم ِبَھِذِه َتَكلََّما َحتَّى َواللَِّھ َلا َفَقاَلْت َنْفَسَھا َفَسَأَلاَھا َفَجاَءْتُھَما مَّ  َعْنُھَم  ُث

ا  َواللَِّھ َفَقاَلا الصَِّبيَّ َھَذا َتْقُتَلا َحتَّى َواللَِّھ َلا َفَقاَلْت َنْفَسَھا َفَسَأَلاَھا َتْحِمُلُھ ِبَصِبيٍّ َرَجَعْت ھُ  َل ًدا  َنْقُتُل ذَ  َأَب مَّ  َھَبْتَف تْ  ُث َدحِ  َرَجَع  ِبَق
َشِرَبا  اْلَخْمَر َھَذا َتْشَرَبا َحتَّى َواللَِّھ َلا َقاَلْت َنْفَسَھا َفَسَأَلاَھا َتْحِمُلُھ َخْمٍر َسِكَرا  َف ا  َف ا  َفَوَقَع ا  َعَلْیَھ صَِّبيَّ  َوَقَتَل ا  ال ا  َفَلمَّ تْ  َأَفاَق  َقاَل

ا  َقْد ِإلَّا َعَليَّ َأَبْیُتَماُه ِممَّا ًئاَشْی َتَرْكُتَما َما َواللَِّھ اْلَمْرَأُة ینَ  َفَعْلُتَم ِكْرُتَما  ِح َرا  َس ْینَ  َفُخیِّ َذابِ  َب دُّْنَیا  َع آِخَرةِ  ال اَرا  َواْل َذابَ  َفاْخَت  َع
  الدُّْنَیا

  
   : في التفاسیر) ومفسرمؤرخ(الكسائي  عن و-
  

ر مستحق    أمتھمین اإلنسان  ما مختصره أن المالئكة عاتبت اهللا على رفع إدریس إلى السماء ال اهللا  ..نھ عاصي وغی فق
ضاً     أ م أی شھوة فھ یھم ال ت ف ین      نھ إن ركب ا ملك تحن منھم اروت   (سیعصون اهللا وام ى األرض   أو) ھاروت وم ا إل نزلھم

ا    فراوداھا عن...الناس بالحق وینھیان عن الشرك ثم أنھما وقعا في حب امرأة تسمى الزھرة لیحكما بین سھا فأمرتھم نف
ا      ففعال بعد تردد ومانعة ثم أمرتھما بالسجود والأن یشربا الخمر أ ا علیھ ا وقع لألصنام ففعال تحت تأثیر الخمر ثم إنھم

تاله    وصادف أن شاھدھما شخص في ھذا ران باستخدام اسم اهللا         ..الوضع الفاضح فق صباح حاوال الطی ي ال ا ف م إنھم ث
م  ا  األعظ م یفلح ذنبھما  ...فل ا ل ا   ..ففطن م إنھم ذاب    ث ین ع را ب ا تخی ال لھم س فق د إدری شفعا عن ذاب   ت دنیا وع ال
رأس      ..فاختارا عذاب الدنیا ..اآلخرة  سا ال ا منك اجیر وھم ا بزن تم ربطھم ل       ف ي باب اء ف ر م ي بئ ھ   . ف ودخان األرض كل

ذه ال             ى ھ ا عل ال یصالنھ وھم اء ف ن الم ة م حال  یجتمع في البئر فیضرب أعینھما وھما عطشانان وعلى بعد أصابع قلیل
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ان ) حسب اإلسرائیلیات أو األساطیر اإلسالمیة (نالحظ أیضًا أن عزازیل ، القیامة إلى یوم یس المالئكي    ك م إبل ل   اس  قب
 عن ابن عباس وكعب األحبار وغیره لإلسرائیلیات حد القصص التابعةأأیضًا في  سقوطھ بسبب رفضھ السجود آلدم

  
================================================================  

 :القصة القرآنیة بنقاط  معبوكریفیة تشترك القصة األ،نستطیع أن نتبّین التطابق بین القصتین  طبعا
 
 . )خرى للقصةشكال األاأل أكثر في بعض أو (-شمحازاي وعّزازیل -   ھنالك مالكانًالوأ

 
 العرافةیذ والتنجیم واوالناس الشرور وأنواع السحر والتع ثانیا یعلمان

 
ا     ثالثا في مدینة ود لعصیانھا وجبروتھ ل (قدیمة مكروھة عند الیھ ا مركز     ) باب ود أنھ د الیھ ة عن سحر    ومعروف عالمي لل

  .بابل في الكتاب المقدس الیھودي راجع النبوءات التي تتكلم عن...والتنجیم والعرافة و العلوم القدیمة
 

 . عن سلیمانساطیرقطان نجدھا في الفصل الخاص باألالسا رابعا العالقة بین موضوع سلیمان والمالكان
 

ا یكون بعض     سا ربم ان              خام م ك ساقطة وبھ ة ال اء المالئك ن المردة والجن أبن م م لیمان ھ ذین یخدمون س شیاطین ال  ال
  .یستعین سلیمان

  
 أو) مالئكةال(ن من رؤساء ین الموسوعة البریطانیة تقترح أن أصلھما مشتق من اثنإف ن ھاروت وماروتاأما االسم

وھما كل من ، األساطیر الزرادشتیة لھ الخیر فيإ بأھورا مزدا  الكائنات الطّیبة السبعة أو الستة الخالدة المحیطة
  haurvatat  and  ameretat   الخلود) میریتاتأ(و) القداسة( ھاورواتات

 
 :و ، العدلأوومعناه الحق  asha vahishta : و،ومعناه الروح القدس  spenta mainyu : ن فھموأما اآلخر

vohu manah  التفكیر الصحیحومعناه،: spenta armaiti وأما اآلخر فھو .ومعناه اإلخالص khshathra 
vairya ومعناه الھیمنة   

 ھورامزداأیمثلون شكال من أشكال شخصیة ) مریتاتأ و اتاتڤهلاورباإلضافة ( موھ .ھورا مزداأأبناء  والذین یمثلون
 

فأرّجح أنھ ذات یوم سأل سلمان الفارسي عن أسماء ، من المعلومات  خزین محمدإلىصول ھذین االسمین أما كیفیة و
 فذكر لھ مجموعة منھا وكانت كما ترون صعبة اللفظ فاختار محمد أسھلھا  الزرادشتي األسبقدینھ كبار المالئكة في

ي عزازیل تذكر اسم واستخدمھما عندما لم یستطعحرفھا للسھولة ثم جعلھا كلمتین ذواتي وزن واحد كعادتھ   ثمًاظلف
  شمحازايو
 
م  ، كانت فارسیة ة الفاتنة التي غوت الملكینأن المرأتذكر المرویات االسالمیة الملیئة بالتخبط   ول ذكر للفرس   أ أنرغ

  شورآحینما ذكروا كقبیلة تدفع الجزیة لملوك ، یعود الي القرن الثامن قبل المیالد
  
صة یوم،للعل  یح   الق ا تلم د لھ ي     لج صیانھ ف سبب ع ة ب ساقطة المعذب ة ال د ال    لمالئك د الجدی ي العھ ائل ف سیحي الرس  م
ى  ( وس األول ة  ٣: ٦كورنث رس الثانی ستطیع  ، )٤: ٢ ، بط ذلك ال ی د أل ول أح ودأن یق اروت    ن الیھ صة ھ سوا ق اقتب

  .وماروت من مصادر اسالمیة
  

اه  راؤون واإلصالحیون القوكذلك جاء في سفر التكوین نص ال یفسره الیھود      والمسیحیون بھذا التفسیر، لكن یشھد لمعن
وكریفي      وخ األب انوني   الاألصلي القدیم األسطوري نصوص سفر أخن ر ق ھ      غی ان ل ھ ك م أن ول رغ دیم قب ي العصور   ًا ق  ف

  :، یقول سفر التكوین القدیمة وما زال سفرا مقدسا لدى الكنیسة اإلثیوبیة األرثوذكسیة

Administrator
Text Box
والقصة عند الشيعة في تفسير مجمع البيان للطبرسي وغيره عن الإمام أبي جعفر الباقر، وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير العياشي، وعنهما ينقل بحار الأنوار للمجلسي ج56 ص124 و127 وبه أن المرأة أغوت الملكين لشرب الخمر والشرك و"الزنا" ثم قتلا رجلا تقول الروايات أنه سائل شحاذ، وينقل المجلسي كذلك حديثاً مختصراً عن مسخ المرأة إلى الزهرة من كتاب العلل ص127
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َدَث َلم١َّ(  اٌت،   َوَح ْم َبَن َد َلُھ ى اَألْرِض، َوُوِل ُروَن َعَل اُس َیْكُث َدَأ النَّ َسَناتٌ ٢ا اْبَت نَّ َح اِس َأنَُّھ اِت النَّ اَء اِهللا َرَأْوا َبَن . َأنَّ َأْبَن
اُروا           ا اْخَت لِّ َم ْن ُك رَّبُّ  ٣. َفاتََّخُذوا َألْنُفِسِھْم ِنَساًء ِم اَل ال سَ    «: َفَق ي اِإلْن ي ِف ِدیُن ُروِح َشرٌ     َال َی َو َب ِھ، ُھ ِد، ِلَزَیَغاِن ى اَألَب . اِن ِإَل

امِ       ٤. »َوَتُكوُن َأیَّاُمُھ ِمَئًة َوِعْشِریَن َسَنةً     َك اَألیَّ ي ِتْل اٌة ِف اِت        . َكاَن ِفي اَألْرِض ُطَغ ى َبَن و اِهللا َعَل َل َبُن ًضا ِإْذ َدَخ َك َأْی َد ذِل َوَبْع
  ٤: ٦التكوین.)  ُھُم اْلَجَباِبَرُة الَِّذیَن ُمْنُذ الدَّْھِر َذُوو اْسٍمالنَّاِس َوَوَلْدَن َلُھْم َأْوَالًدا، ھُؤَالِء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )األجیال العشرة(مراجع القصة األقدم كما وردت في سفر أخنوخ، والتي یختصرھا جینزبرج في موضوعھ 
  

Ethiopian Enoch 6-19, 65-69, Jubilees4-5, Hebrew Enoch176, Syrian Apocalypse of  Baruch57, The 
Twelve Testaments/ Reuben5: 6, & Nephtali3:5,  
 
Aggadat Bershit (introduction) 37-39, PK12:108b, Midrash Aggada on Gen.5:18, Gen.R27:7, 
Kallah3:8a, Tan.B1:26, Septuagint, Aquila, & Peshitta on Gen.6: 1-4, Philo in De Gigant2, Josephus: 
Antequities1/3:1 
 
In Christian writings: 2Peter2:4, Jude6, Clementine Homilies8: 11-15, Commodianus in Instructiones3, 
Justin Martyr in Apologia11:5-8, & in Dialogue79, Clemns Alexandrius in Stromata5/1:10, Tertullian 
in  De Virgin7, & in De Idol9, Lactantius Institiones2: 15 
 
 

  مراجع القصة الثانیة التي یرد فیھا المرأة إستھر
 
Aggadat Bershit (introduction)38, Hadar. Gen6:2, &28:13, BHM5:156, Yerahmeel25, Huppat Eliyahu 
by Sikil in MS.Yalkut Talmud Torah. 

  
ى القصة األصل الم١٥٦حسب لویس جینزبرج في تعلیقاتھ ص وخ، خاصة  فإنھا قصة متأخرة الحقة عل ي سفر أخن ذكورة ف

اترون  ساقطین ھو میت ة ال اب المالئك ھ(مع االسم الفارسي للمرأة إستھر، وكون المرسل لعق د موت وخ كمالك بع ن ) أخن دال م ًب
  .میخائیل رئیس المالئكة كما ھو مذكور في سفر أخنوخ

  
ي ذراء، فف ة الع ى نجم ا هللا إل ا توجد روایات أخر متنوعة عن المرأة التي حولھ سخھا أنھ دى ن ى القصة بإح ة أخرى عل  تنویع

ة  ى نجم ا إل ا هللا بتحویلھ سماوي، فكافأھ رش ال ى الع ت إل ث ذھب ى هللا حی ة إل ارت الجئ احین فط ا جن ة یعطونھ ت المالئك جعل
  .العذراء

  
  

ـ  ة(ًفي نسخة القصة التي تجعل دورا ل ي إسرائیل لمعاصیھم، سائال هللا)نعم شر وبن ل اشتكى الب ً، أن عزازی دھم، َ اذا ال یبی  لم
ا  ة بجمالھ ھ نعم ث أغوت ى األرض، حی إذن هللا إل َفقال لھ هللا أنھ لو كان بینھم ألخطأ ھو أیضا، فطلب المالك أن یختبر، فنزل ب َُ ُ ً
وات  ق أص ا وتنغل ان، لیكون برھان ر الزم ى آخ صحراء إل ي ال ل ف سماء ویظ ى ال ل إل ضى هللا أال یرجع عزازی ا، فق أثم معھ ًف

ا ] و متھميأ[مشتكي  َالبشر، ولذا یطلق في یوم الكفارة تیسین واحد للتكفیر عن آثام إسرائیل وواحد لعزازیل حیث یحمل خطای ُ
  .بني إسرائیل لتذكیره بأنھ بوسوستھ سبب كل الشرور واآلثام

  
Yoma67b, 20a, Imr No'am 

 
  .لبدائیین، انظر كتاب الغصن الذھبي وغیرهًفكرة القربان الذي یحمل آثام الجماعة عنھا ورادة كثیرا عند ا: مالحظة

  

  
ھ ص ي مالحظات رج ف ظ جینزب زول ٥٧یالح ول ان ن الي تق ین ونفت یتي رأوب سینات وبوص فر الخم وخ وس ي اخن صة ف  ان الق

شر لی ات الب ا رأوا بن ب العظات المالئكة كان تمردا ومعصیة لم ة وكت ض المراجع الھاجادی ا حسب بع سیا، ام ن جن ًتصلوا بھ
ي  ت الروم واعظ كلمن ل م سیحیة مث الیم١٥-١١: ٨الم ي التع انوس ف ى ٣ وكومودی لھم ال ث ارس ن هللا حی اذن م وا ب انھم نزل  ف

ى اال دل واالستقامة عل وا بالع شر ویقوم ي الب دوا بن ى اساس ان یھ شر عل نھم اشتھوا االرض لما اشتكوا معاصي الب رض، لك
  .لھن" فسقطوا ضحایا"جمال النساء 

  

  
و  Azza or Uza or Shemhaziورد اسم  م ھ ان اصل االس  Jehouzza or Jehoazza مع اسم عزازیل، وحسب آراء ف

or Jehozai  م اتون ی ، حیث أنھ تعدیل السم یھوعزى، لعدم مالئمة ارتباط االسم الفائق الوصف أو األعظ وه التتتراجرام ھ
  .أي االسم) ِشم(مع اسم المالك الساقط، وھذا یفسر كذلك اسم شمحازي أو شمحزاي من 

  



شر،  ساء الب ة ون ین المالئك سدي ب صال ج اب اي ات ر الكت دم ذك ى ع شدد عل میة ت ة الرس ات الربینی رج ان الكتاب د جینزب یرص
  نظرا. ًتعني رجاال متمیزین خاصة جیل ما قبل الطوفان) بنو هللا(ویعلنون ان 

  
Sifren86, Sifre Z 194, Gen.R27: 2-5, Symmechus, Onkelos, and Targum Yerushalmi on Gen. 
6:2, and on Gen. 4, Trypho quoted by Justin Martyr in dialogue 79 

 
  :وكذلك بعض آباء الكنیسة

  
Contra Celsus by Origen 4:31, Africanus quoted by Cyncellus 1:34 

  
  

االكي ) القصص(سجیل ملحوظة عابرة، كان الیھود یسمون مكان الدراسات الربینیة بفرعیھا الھاجادي أود ت شریعات (والھ الت
ة و ) الفقھی رج ھ اب جینزب ع كت د مرج دراش، وأح ت الم دراش أي بی ا م ت ھ ا ببی ھ BHMًأحیان ة فمؤلف ذه الكلم صار لھ  اخت

م كتابھ المرجع في الھاجادوت، وقد ورد في السیرة النبویة البن ھشام أن األلماني استمد واستوحى من اسم معاھدھم الدینیة اس
ة ) بیت المدارس(ًمحمدا دخل على الیھود في  دم معرف و ع ذھب زاعم أین ی دراش، ف وھي تحریف عربي أو تعریب لبیت ھا م

  !الحاخامي؟یھود الجزیرة العربیة بالتراث 
  

  ٢ة األستاذ موسى دیب الخوري بكتابھ كتابات ما بین العھدین جأدناه قطعة من نص سفر أخنوخ اإلثیوبي من ترجم
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 ٢٢٩

   :::قصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذاقصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذاقصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذا
  
ي یَ     { ْد ِل ِري َفَأْوِق ُع         َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّھا اْلَمأل َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْی ي َأطَِّل ْرحًا َلَعلِّ ي َص ل ِل یِن َفاْجَع ى الطِّ اُن َعَل ا َھاَم

وَن  ) ٣٨(ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي َألُظنُُّھ ِمْن اْلَكاِذِبیَن          َواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي اَألْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا ال ُیْرَجُع
اِلِمیَن          َفَأَخْذَناُه  ) ٣٩( ُة الظَّ اَن َعاِقَب َف َك ْوَم       ) ٤٠(َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُھْم ِفي اْلَیمِّ َفانُظْر َكْی اِر َوَی ى النَّ ْدُعوَن ِإَل ًة َی اُھْم َأِئمَّ َوَجَعْلَن

  ٤١ -٣٩: سورة القصص} )٤١(اْلِقَیاَمِة ال ُینَصُروَن 
  

شكلھا ال      ن ب ل لك رج باب ر وال  ديھاجا وھذه القصة مأخوذة من قصة ب ا     م األسطوري أكث ر، دعون ات أكث زخرف بالحكای
  :ي في التوراة ثم األسطورة الھاجدیة الغیر قانونیةنعرض األسطورة الت

  
َدةً  ١( ًة َواِح ًدا َوُلَغ َساًنا َواِح ا ِل ِت اَألْرُض ُكلَُّھ ي َأرْ   ٢. َوَكاَن ًة ِف ُدوا ُبْقَع ْم َوَج ْرًقا َأنَُّھ اِلِھْم َش ي اْرِتَح َدَث ِف ْنَعاَر َوَح ِض ِش

یا     «: َوَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعضٍ  ٣. َوَسَكُنوا ُھَناكَ  ُر         . »َھُلمَّ َنْصَنُع ِلْبًنا َوَنْشِویِھ َش ُم اْلُحَم اَن َلُھ ِر، َوَك اَن اْلَحَج ْبُن َمَك ُم اللِّ اَن َلُھ َفَك
ًة َوُبْرجً       «: َوَقاُلوا٤. َمَكاَن الطِّینِ  ِسَنا َمِدیَن ْبِن َألْنُف مَّ َن سََّماءِ  َھُل ُھ ِبال لِّ         . ا َرْأُس ِھ ُك ى َوْج دََّد َعَل َئالَّ َنَتَب ًما ِل ِسَنا اْس ْصَنُع َألْنُف َوَن

ا           ٥. »اَألْرِض و آَدَم َیْبُنوَنُھَم اَن َبُن رَّبُّ  ٦. َفَنَزَل الرَّبُّ ِلَیْنُظَر اْلَمِدیَنَة َواْلُبْرَج اللََّذْیِن َك اَل ال سَ    «: َوَق ٌد َوِل ْعٌب َواِح َوَذا َش اٌن ُھ
وهُ   . َواِحٌد ِلَجِمیِعِھْم، َوھَذا اْبِتَداُؤُھْم ِباْلَعَملِ     ُووَن َأْن َیْعَمُل َساَنُھْم      ٧. َواآلَن َال َیْمَتِنُع َعَلْیِھْم ُكلُّ َما َیْن اَك ِل ْل ُھَن ِزْل َوُنَبْلِب مَّ َنْن َھُل

ِة،     َفَبدََّدُھُم الرَّب٨ُّ. »َحتَّى َال َیْسَمَع َبْعُضُھْم ِلَساَن َبْعضٍ     اِن اْلَمِدیَن ْن ُبْنَی وا َع ذِلَك  ٩ ِمْن ُھَناَك َعَلى َوْجِھ ُكلِّ اَألْرِض، َفَكفُّ ِل
لِّ اَألْرضِ     . َألنَّ الرَّبَّ ُھَناَك َبْلَبَل ِلَساَن ُكلِّ اَألْرِض» َباِبَل«ُدِعَي اْسُمَھا    ِھ ُك ى َوْج رَّبُّ َعَل دََّدُھُم ال وین  ) .َوِمْن ُھَناَك َب التك

٩ -١: ١١  
  

  :، فھكذاالھاجادة التي في أما القصة
  

صدرھا          ى، م ھ موس ى إل ع عل سماوات ویطل باب ال ى أس ھ إل صعد ب یم لی صرح عظ ون ل اء فرع ن بن رآن ع صة الق ق
  :ھاجادیةمستوحى من قصة بناء برج بابل في عھد الملك نمرود حسب القصة ال

  
شن حر    : فقد قال المتمردون العاصون    سماوات ون الوا    دعونا نصعد إلى ال ا، وآخرون ق ًا معھ لنصعد ونضع أصنامنا    : ب

ا        ا بأقواسنا ورماحن سماوات ونخربھ ولتحمسھم  ، ھناك، ونقدم الصلوات لھم ھناك، وفریق ثالث قال دعونا نصعد إلى ال
تبدالھا، واستغرقوا            ستغرق سنة الس ا ت دة ألنھ و سقطت قرمی في بناء البرج كانوا ال یبكون لموت إنساٍن، بینما یبكون ل

ى                  ا د حت ي صنع القرامی ا ف رأة أن تقطع عملھ سمحوا الم م ی ذا ل لعدید من السنوات لبنائھ، حتى وصل الرتفاع عظیم، ل
  عندما تأتیھا ساعة الوضع، مقولبة القرامید تضع ابنھا، وتربطھ حول جسمھا بحزام، وتستمر في قولبة القرامید

  
ًا      لم یتراَخْوا في عملھم، ومن ارتفاعھم المصیب الدوار قذ  دًا ملطخ ذي عاد مرت سماء، وال فوا سھمًا بشكل مستقیم نحو ال

سماء  : "فتشجعوا على ضاللھم الواھم ھكذا، وصرخوا . بالدم ي ال ة      ." لقد ذبحنا كلَّ من ف ى المالئك رب إل ت ال ٍذ التف عقبئ
ائال          یھم ق س          : ....السبعین المحیطین بعرشھ، وتحدث إل ة أل وراة عن بلبل ن الت ة م خ القصة المعروف ل    إل ي باب شر ف نة الب

ٌد المالَط،        : مع تفاصیل أسطوریة أخرى   ،  وسحق البرج  ب واح و طل ومن حینھا ال أحد صار یعلم ما یتكلم بھ اآلخر، فل
ذا األسلوب           رون بھ ات الكثی ذا م ھ، وھك ا  . یعطیھ اآلخُر بالمفارقة قرمیدة، وفي غضٍب یلقیھا اآلخر على زمیلھ ویقتل أم

سماوات، ونضع أصنامنا،      : " تصرفھم العاصي، فاللذین كانوا قد تحدثوا البقیة فعوقبوا طبقًا لطبیعة    ى ال دعونا نصعد إل
عادین    ى س رب إل سخھم ال اك، م م ھن صالة لھ دم ال سماوات  apesونق ة ال وا مھاجم د اقترح انوا ق ذین ك باح، والل  وأش

ى مواص             وا عل ذین عزم ال، والل ي القت سقطوا ف بعض لكي ی رب بعضھم ب ي     بأسلحتھم، ضربھم ال رب ف ع ال ال م لة القت
  .إلخ القصة.....السماء وبعثروا موزعین على كل األرض

  
  برج بابل BABEL, TOWER OFمادة / مصادر القصة باالستعانة بالموسوعة الیھودیة

  



 ٢٣٠

(Gen. R. xxxviii. 7; Tan., ed. Buber, Noaḥ, xxvii. et seq, Sanh. 109a, and the passage from the Sibylline Books iii. 
100, cited by Josephus, Ant." i. 4, § 2, Pirḳe R. El. Xxiv, Greek Apocalypse of Baruch ii & iii, Gen. R. l.c.; Tan. 
l.c.; Mek., Beshallaḥ, Shirah, 5, Ḥul. 89b, Ab. Zarah 53b, "Sefer ha-Yashar," Noaḥ, ed. Leghorn, 12b) 
 

لیس لھ الحق في اختیار العالم العلوي ) الرب(إنھ : "لت المدراشیم ان جیل االرتداد قالمما جاء في أساطیر الھاجادة، قا
لنفسھ، وترك العالم السفلي لنا، لذا سوف نبني برجًا، مع صنم على قمتھ یحمل سیفًا، لكي یبدو كما لوكان قصد إلى 

  ."الحرب مع الرب
  

  .اھیم الذي دعاھم إلى تبجیل الربلم یكن بناء البرج یقصد تحدي الرب فقط، بل وأیضًا إبر
  

ت نمرود  بعض الھاجادوت قالت أن مقترح بنائھ كان الملك نمرود         بعض  ، وھؤالء الربیون سمى بعضھم البرج ببی ، وال
  .األخر قالت العكس وأنھ انفصل عن جیل المتمردین

  
ا   اقتباساتیبدو أن محمدًا كان یرید إثراء القرآن ب         سبب م ذي حدث       ھ من أي قصص یھودیة، ول نقص ال سد ال ھ ل ا ألن ربم

د   ھ عن ھمن ة            اقتباس ة التاریخی یل المھم رك التفاص اقص، وت شكل ن ط وب ات فق ل الخراف ذ ك ث أخ ى بحی صة موس  ق
ي              ن كوشیة یعن ن األردن وزواجھ م ھ ألجزاء م وریین واحتالل ین األم ع األردنی ا كحروب موسى م واألسطوریة منھ

ر،             إثیوبیة وبنائھ لخیمة االجتماع للعبادة     وت األكب ي الوي للكھن ي ھارون بن ي الوي تكریس بن ن بن ة م  وتكریس الكھن
ساطة             نقص بب سد ال وبعض معجزات موسى األخرى في قصة الخروج من مصر واالرتحال في الصحراء، وغیرھا، ف

را    شخصیات أخرى وأعطى لموسى ببساطة،  بالمزید من الحشو والخرافات الغثة سمعھا عن        شدیدة شكلة الثغ ت لحل م
ذي         ید في اقتباسھ الخائب   والنقص الشد  شخص المشھور ال ان ال ذلك لیكون حشر اسم ھام  من كتاب الیھود المقدس، وك

ًا كوزیر                      ة أخرى تمام ھ قصة معروف یًا ول ل فارس یس مصریًا ب سنین ول ن ال یوجد في قصة أخرى تمامًا بعد اآلالف م
ن األسفار الت   فارسي معادٍ  ي أي          للیھود مذكورة في سفر أستیر م د ف ذا حشره محم دس، وھك ود المق اب الیھ ة لكت اریخی

رآن  (نص لیكون قد ذكره والسالم دون مراعاة ألخطائھ الرھیبة الفادحة، ومثلما فشل في ذكر قصة شاول       ) طالوت الق
   ! فشال فاضحًا جدًا ، فأعطى لشاول قصة خاصة بجدعون من سفر القضاة

  
دّي            یقول محمد في حدیثھ عن قصة یأجوج ومأجو    سیح والمھ ع الم ون م نھم المؤمن أ م ا یختب م لم ان أنھ ي آخر الزم ج ف

ل         ل أھ ا لنقت ل األرض فھی ا أھ د قتلن ائال ق سماء ق ى ال ة إل دھم حرب م یرمي أح ل األرض، ث وا كل أھ م قتل سیظنون أنھ
سماء             ا أھل ال د قتلن ون ق دم فیقول م ملطخة بال رًا بھ تالء ومك ة     السماء فتعود اب خ القصة المعروف سلم    إل ي البخاري وم ف

  . أعالهھاجادیة من قصة برج بابل المقتبسوالمسند وھذا 
  

  :روى اإلمام أحمد
  
  َحدََّثَنا َرْوٌح َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َحدََّثَنا َأُبو َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة(  ١٠٢٢٢ 

ُھ َعَل لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس َعاَع   َع َرْوَن ُش اُدوا َی ى ِإَذا َك ْوٍم َحتَّ لَّ َی سَّدَّ ُك ُروَن ال ْأُجوَج َلَیْحِف ْأُجوَج َوَم اَل ِإنَّ َی لََّم َق ِھ َوَس ْی
تْ      ى ِإَذا َبَلَغ اَن َحتَّ لَّ     الشَّْمِس َقاَل الَِّذي َعَلْیِھْم اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُروَنُھ َغًدا َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َكَأَشدِّ َما َك زَّ َوَج ُھ َع دَُّتُھْم َوَأَراَد اللَّ  ُم

ُھ              اَء اللَّ ًدا ِإْن َش َسَتْحِفُروَنُھ َغ وا َف ْیِھْم اْرِجُع ِذي َعَل اَل الَّ شَّْمِس َق َأْن َیْبَعَثُھْم ِإَلى النَّاِس َحَفُروا َحتَّى ِإَذا َكاُدوا َیَرْوَن ُشَعاَع ال
ْنُھْم        َوَیْسَتْثِني َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َوُھَو      اُس ِم اَه َوَیَتَحصََّن النَّ شُِّفوَن اْلِمَی اِس َفُیَن ى النَّ َكَھْیَئِتِھ ِحیَن َتَرُكوُه َفَیْحِفُروَنُھ َوَیْخُرُجوَن َعَل

ا         وَن َقَھْرَن دَِّم َفَیُقوُل ِة ال ا َكَھْیَئ ُع َوَعَلْیَھ سََّماِء      ِفي ُحُصوِنِھْم َفَیْرُموَن ِبِسَھاِمِھْم ِإَلى السََّماِء َفَتْرِج َل ال ا َأْھ َأْرِض َوَعَلْوَن َل اْل َأْھ
ِدِه ِإنَّ َدَوابَّ                 ٍد ِبَی ُس ُمَحمَّ ِذي َنْف لََّم َوالَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ا َفَق ُتُلُھْم ِبَھ اِئِھْم َفَیْق َفَیْبَعُث اللَُّھ َعَلْیِھْم َنَغًفا ِفي َأْقَف

  َكًرا ِمْن ُلُحوِمِھْم َوِدَماِئِھْماْلَأْرِض َلَتْسَمُن َش
ْأُجوَج             لََّم ِإنَّ َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اَل َق َحدََّثَنا َحَسٌن َحدََّثَنا َشْیَباُن َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق

   ٥١٠/ ٢المسند) َقاَل ِإَذا َبَلَغْت ُمدَُّتُھْم َوَأَراَد اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َیْبَعَثُھْم َعَلى النَّاِسَوَمْأُجوَج َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ 
  



فقد اقترح . وصل إثم وكفر نمرود ذروتھ في مسألة بناء برج بابل: بابل، نقرأج١/مو=ضوع =برج كتاب أساطیر الیھودفي 
لم یكن المشروع . ووافق نمرود علیھ، لقد تم تنفیذه في شنعار بدھماء من ستمئة ألف رجل. مستشاروه خطة تشیید برج كھذا

لنصعد إلى السماء : ریق األول تحدثواالف.  أصناف من المتمردین ضمن البناةسوى محض تمرد ضد هللا، وقد كان ھناك ثالثة
 إلخ.....ًونشن حربا معھ

 
Hullin89a, =Abudah =Zarah53b, =where =the =tower =called ="house =of =Nimrod", =Sanhedrin109a, =Pesahim94b, 
Erubin53a, Gen.R23: 7, 26: 4, 42: 4, Josephus in Antiquities 1/4: 2, Instead of Nimrod, Some sources speak of 
other hamite such as Cush: Gen.R38: 8, Tan.B1: 53, Tan.Noah1 

 .ًومراجع أخرة تذكر شخوصا أخر من نسل حامي كباني للبرج مثل كوش. في عبودا زاراه یدعى البرج ببیت نمرود
 

ن  ة ع ذلك أسطورة مختلف رأ ك ي جقصة نق ل، فف رج باب وحف/ ١ب ن نمرود Nimrod موضوع نمرود/ Noah صل ن رأ ع  ، نق
راعتھم : األسطوري ون بب ا یثق وا ب ن أن یثق دال م اس ب ل الن ھ جع ًأنھ أول من ترك عبادة هللا وحول البشر لعبادة األصنام، وأن

َوقدرتھم، ولم یشبع كل ھذا رغبة نمرود الشریرة، لیس كافیا أنھ حول البشر ً ِ دمون ُ یجعلھم یق در ل ا یق  عن الرب، فقد فعل كل م
ن الحجارة المستدیرة، . ًفقد رفع نفسھ كإلھ، وصنع عرشا لنفسھ في محاكاة لعرش الرب. لھ اإلجالل كإلھ ا م ًلقد كان برجا مبنی ً

ْوفوقھ وضع عرشا من خشب األرز، ثم فوقھ یقوم د _ًواحدا فوق اآلخر_ً ن الحدی ة عروش م ذھب، والنحاس والفضأربع ة وال
ھ  دمت ل ، فوق العرش الذھبي، حجر كریم، مستدیر في الشكل وضخم في الحجم، ولما جلس علیھ، كل األمم أتت وق یجلل الكلَّ

 .اإلجالل اإللھي
 

MHG1: 88, Ma'asiyyot (Gaster edition) 2, this legend is only some what different version of Hiram's heavenly 
seat in part in vol. 4 page 335 of legends of the Jewish 

ي ج رام ف ك صور حی ن مل یال ع ا إال قل ف عنھ ذه ال تختل ام سبع ٤ًنقرأ قصة مماثلة لھ ھ وأق ھ نفس ھ أل ود وأن ن أساطیر الیھ  م
   ! سماوات صناعیة على أعمدة فوقھا عرش

sh
Textbox
, Pesahim94b

sh
Textbox
Christian Book of Adam 3: 23, 5, Clementine Homilies 9: 4-6, Gen.R 42(41): 4



 Sources: 
 
In Apocrypha: Jubilees 10: 19-24, Slavonic Secrets of Enoch  
 
In Rabbinical literature: Yashar Noah, 20b-21a, based on older sources. That Nimrod was the 
instigator of the building of the tower, see HuIlin 89a; Abodah Zarah 53b (where the tower is called" 
the house of Nimrod"); Pesahim 94b; 'Erubin 53a; BR 23.7,26.4, and 42.4; Josephus, Antigui., I, 4. 2. 
Instead of Nimrod some sources (BR 38. 8; Tan. B. I, 53; Tan. Noah 1) speak of other Hamites, such 
as Cush (but according to BR 42. 4, this is only another name for Nimrod; see further Philo, 
Quaestiones, 2. 82), Put, Mizraim, and Canaan, who were the builders of the tower. These men are 
also meant by Lactantius, Institutiones, 2. 15, when he declares that the Hamites were the first 
idolaters. The three parties among the builders of the tower are already referred to in Sanhedrin l09a; 
Tan. Noah18, Alphabet R. Akiba, 46-47 (where two contradictory views of the Talmud are combined 
into one) Tehillim 1, 12. In these, as in other haggadic passages, the reasons for building the tower 
are alleged to have been the revolt against God and the attempt to prevent a second deluge; comp. BR 
38. 1, 5, 7 (the midrashic interpretation of C"lpTJ occurs also in Origen, Contra Celsum, 5. 30), and 
8; Mekilta Mishpatim 20, l0la; Tan. B. I, 55; Josephus, Antiqui., I, 4. 2. Comp. particularly the 
detailed description of this wicked plan in Tan. B. I, 100 (on Abraham's attempt to prevent them from 
sinning, and the curse he pronounced against them when he failed in his effort, comp. BR, loc. cit., 6; 
PRE 24; Tehillim 1, 12; 'Aseret ha-Dibrot, second commandment), and Yerushalmi Targumim on 
Gen. 11. 4. In ER 15, 74, eight sins (comp, Index, s. v. "Sins, Eight") are enumerated, which caused 
the destruction of this generation. The view given in Hellenistic literature that the building of the 
tower was a revolt of the giants against God (ps.-Eupolemus; comp. Freudenthal, Hellenisiische 
Studien, I, 92-93; Philo, Confus. Ling., 2) is closely related to this Haggadah. and it is most 
instructive that as late as the ninth century this view was still championed by Hiwi Al-Balkhi, 
according to whom the builders of the tower were the Nefilim; comp. Davidson, Saadia's Polemic 
against Hiwi al-Balkhi, 54-56. In the Bible the name Babylon is associated ·with the building of the 
tower 
 
 
 
 
 
 

 



 ٢٣٠

(Gen. R. xxxviii. 7; Tan., ed. Buber, Noaḥ, xxvii. et seq, Sanh. 109a, and the passage from the Sibylline Books iii. 
100, cited by Josephus, Ant." i. 4, § 2, Pirḳe R. El. Xxiv, Greek Apocalypse of Baruch ii & iii, Gen. R. l.c.; Tan. 
l.c.; Mek., Beshallaḥ, Shirah, 5, Ḥul. 89b, Ab. Zarah 53b, "Sefer ha-Yashar," Noaḥ, ed. Leghorn, 12b) 
 

لیس لھ الحق في اختیار العالم العلوي ) الرب(إنھ : "لت المدراشیم ان جیل االرتداد قالمما جاء في أساطیر الھاجادة، قا
لنفسھ، وترك العالم السفلي لنا، لذا سوف نبني برجًا، مع صنم على قمتھ یحمل سیفًا، لكي یبدو كما لوكان قصد إلى 

  ."الحرب مع الرب
  

  .اھیم الذي دعاھم إلى تبجیل الربلم یكن بناء البرج یقصد تحدي الرب فقط، بل وأیضًا إبر
  

ت نمرود  بعض الھاجادوت قالت أن مقترح بنائھ كان الملك نمرود         بعض  ، وھؤالء الربیون سمى بعضھم البرج ببی ، وال
  .األخر قالت العكس وأنھ انفصل عن جیل المتمردین

  
ا   اقتباساتیبدو أن محمدًا كان یرید إثراء القرآن ب         سبب م ذي حدث       ھ من أي قصص یھودیة، ول نقص ال سد ال ھ ل ا ألن ربم

د   ھ عن ھمن ة            اقتباس ة التاریخی یل المھم رك التفاص اقص، وت شكل ن ط وب ات فق ل الخراف ذ ك ث أخ ى بحی صة موس  ق
ي              ن كوشیة یعن ن األردن وزواجھ م ھ ألجزاء م وریین واحتالل ین األم ع األردنی ا كحروب موسى م واألسطوریة منھ

ر،             إثیوبیة وبنائھ لخیمة االجتماع للعبادة     وت األكب ي الوي للكھن ي ھارون بن ي الوي تكریس بن ن بن ة م  وتكریس الكھن
ساطة             نقص بب سد ال وبعض معجزات موسى األخرى في قصة الخروج من مصر واالرتحال في الصحراء، وغیرھا، ف

را    شخصیات أخرى وأعطى لموسى ببساطة،  بالمزید من الحشو والخرافات الغثة سمعھا عن        شدیدة شكلة الثغ ت لحل م
ذي         ید في اقتباسھ الخائب   والنقص الشد  شخص المشھور ال ان ال ذلك لیكون حشر اسم ھام  من كتاب الیھود المقدس، وك

ًا كوزیر                      ة أخرى تمام ھ قصة معروف یًا ول ل فارس یس مصریًا ب سنین ول ن ال یوجد في قصة أخرى تمامًا بعد اآلالف م
ن األسفار الت   فارسي معادٍ  ي أي          للیھود مذكورة في سفر أستیر م د ف ذا حشره محم دس، وھك ود المق اب الیھ ة لكت اریخی

رآن  (نص لیكون قد ذكره والسالم دون مراعاة ألخطائھ الرھیبة الفادحة، ومثلما فشل في ذكر قصة شاول       ) طالوت الق
   ! فشال فاضحًا جدًا ، فأعطى لشاول قصة خاصة بجدعون من سفر القضاة

  
دّي            یقول محمد في حدیثھ عن قصة یأجوج ومأجو    سیح والمھ ع الم ون م نھم المؤمن أ م ا یختب م لم ان أنھ ي آخر الزم ج ف

ل         ل أھ ا لنقت ل األرض فھی ا أھ د قتلن ائال ق سماء ق ى ال ة إل دھم حرب م یرمي أح ل األرض، ث وا كل أھ م قتل سیظنون أنھ
سماء             ا أھل ال د قتلن ون ق دم فیقول م ملطخة بال رًا بھ تالء ومك ة     السماء فتعود اب خ القصة المعروف سلم    إل ي البخاري وم ف

  . أعالهھاجادیة من قصة برج بابل المقتبسوالمسند وھذا 
  

  :روى اإلمام أحمد
  
  َحدََّثَنا َرْوٌح َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َحدََّثَنا َأُبو َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة(  ١٠٢٢٢ 

ُھ َعَل لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس َعاَع   َع َرْوَن ُش اُدوا َی ى ِإَذا َك ْوٍم َحتَّ لَّ َی سَّدَّ ُك ُروَن ال ْأُجوَج َلَیْحِف ْأُجوَج َوَم اَل ِإنَّ َی لََّم َق ِھ َوَس ْی
تْ      ى ِإَذا َبَلَغ اَن َحتَّ لَّ     الشَّْمِس َقاَل الَِّذي َعَلْیِھْم اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُروَنُھ َغًدا َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َكَأَشدِّ َما َك زَّ َوَج ُھ َع دَُّتُھْم َوَأَراَد اللَّ  ُم

ُھ              اَء اللَّ ًدا ِإْن َش َسَتْحِفُروَنُھ َغ وا َف ْیِھْم اْرِجُع ِذي َعَل اَل الَّ شَّْمِس َق َأْن َیْبَعَثُھْم ِإَلى النَّاِس َحَفُروا َحتَّى ِإَذا َكاُدوا َیَرْوَن ُشَعاَع ال
ْنُھْم        َوَیْسَتْثِني َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َوُھَو      اُس ِم اَه َوَیَتَحصََّن النَّ شُِّفوَن اْلِمَی اِس َفُیَن ى النَّ َكَھْیَئِتِھ ِحیَن َتَرُكوُه َفَیْحِفُروَنُھ َوَیْخُرُجوَن َعَل

ا         وَن َقَھْرَن دَِّم َفَیُقوُل ِة ال ا َكَھْیَئ ُع َوَعَلْیَھ سََّماِء      ِفي ُحُصوِنِھْم َفَیْرُموَن ِبِسَھاِمِھْم ِإَلى السََّماِء َفَتْرِج َل ال ا َأْھ َأْرِض َوَعَلْوَن َل اْل َأْھ
ِدِه ِإنَّ َدَوابَّ                 ٍد ِبَی ُس ُمَحمَّ ِذي َنْف لََّم َوالَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ا َفَق ُتُلُھْم ِبَھ اِئِھْم َفَیْق َفَیْبَعُث اللَُّھ َعَلْیِھْم َنَغًفا ِفي َأْقَف

  َكًرا ِمْن ُلُحوِمِھْم َوِدَماِئِھْماْلَأْرِض َلَتْسَمُن َش
ْأُجوَج             لََّم ِإنَّ َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اَل َق َحدََّثَنا َحَسٌن َحدََّثَنا َشْیَباُن َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق

   ٥١٠/ ٢المسند) َقاَل ِإَذا َبَلَغْت ُمدَُّتُھْم َوَأَراَد اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َیْبَعَثُھْم َعَلى النَّاِسَوَمْأُجوَج َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ 
  

A
Text Box
الأسطورة في سفر ياشر Yashar المكتوب متأخِّرًا بعد الإسلام، لكن قد وردت أسطورة مشابهة إلى حدٍّ ما في حق تيتُس القائد العسكري الرومي في التلمود في Gettin 56b، ففيه ورد أن تيتٌس الرومي شق حجابَ الهيكلِ بسيفٍ فتدفق منه دمٌ على نحوٍ معجزيٍّ فظن أنه طعن نفسَه.



 ٢٣١

ن ماجة        ) ٣١٥٣(ورواه الترمذي    ب، واب ذا حدیث حسن غری ال ھ ) ٤٠٨٠(ك تفسیر القرآن ب ومن سورة الكھف وق
  .ك الفتن ب فتنة الدجال

  

  :روى اإلمام مسلمو
  

ن حجر                 ] ٢٩٣٧[  ال ب سلم ق ن م د ب ن جابر والولی د ب حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن بن یزی
ان            د ك دخل حدیث أحدھما في حدیث اآلخر عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر بھذا اإلسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قولھ لق

ل        بھذه مرة ماء ثم یسیرون حتى ینتھوا إلى جبل الخمر    م فلنقت ي األرض ھل ن ف ا م د قتلن ون لق وھو جبل بیت المقدس فیقول
ادا       ت عب د أنزل من في السماء فیرمون بنشابھم إلى السماء فیرد اهللا علیھم نشابھم مخضوبة دما وفي روایة بن حجر فإني ق

  لي ال یدي ألحد بقتالھم
  

:

:  
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 ١٤٠

      نوحنوحنوح   :::القرآنالقرآنالقرآنأنبیاء أنبیاء أنبیاء  من مصادر قصص  من مصادر قصص  من مصادر قصص جادةجادةجادةالھاالھاالھا
      

  :مرشد إلى اإللحاد عدلھا تعدیًال تامًا -  وابن المقفعمرشد إلى اإللحادكتب 
  

، فرفضوا طاعتھ وترك رآن أن نوحًا كان رسوال من اِهللا إلى البشر لیتركوا عبادة األصنام واألوثانجاء في آیات الق
  .الوثنیة، فأھلكھم اهللا بالطوفان لذلك

  
  : رسالة بطرس الثانیة   وجاء في العھد الجدید في 

  
: ٢بطرس الثانیة) .اِمًنا َكاِرًزا ِلْلِبرِّ، ِإْذ َجَلَب ُطوَفاًنا َعَلى َعاَلِم اْلُفجَّاِرَوَلْم ُیْشِفْق َعَلى اْلَعاَلِم اْلَقِدیِم، َبْل ِإنََّما َحِفَظ ُنوًحا َث٥(
٥  
  
د   أي نص ال یحتوي على الیھودي المقدس بالحقیقة أن الكتا    وح ق ھ دعا  یقول أن ن ل        أو أن ان قب ل الطوف ذر جی د أن ق

انوني       والحقیقة أن ھذا التقلید. لثالثةلدى األدیان التوحیدیة ا حدوثھ بالرغم من وجود ھذا التقلید ر ق د یھودي غی و تقلی ھ
  :القصة الھاجادیة عن نوح تقول،  ثم تأثر بھ قرآن محمد تأثر بھ بطرسحالیًا

 
Even after God had resolved upon the destruction of the sinners, He still permitted His mercy to prevail, in that He sent 
Noah unto them, who exhorted them for one hundred and twenty years to amend their ways, always holding the flood 
over them as a threat. As for them, they but derided him  

  
دمیر الخطاة   لقد وسعت د  ، رحمة اهللا كل شيء حتى بعد أن استقر أمره على ت اً   فق یھم نوح ذرھم لم   ،أرسل إل ذي أن ة  ال ئ

  .بھ كتھدید ولكنھم استھزؤوا  علیھم الطوفان مجيء ما یستعملوكان دائمًا، أجل أن یقّوموا طرقھم  منوعشرین عامًا
  

================================================================  
  : جاء في القرآن

  
ا     ) ٣٦( َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َیْفَعُلوَن َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّھ َلْن ُیْؤِمَن ِمنْ  { ا َوَوْحِیَن َك ِبَأْعُیِنَن َنْع اْلُفْل َواْص

ِمِھ َسِخُروا ِمْنُھ َقاَل ِإْن َتْسَخُروا َوَیْصَنُع اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْیِھ َمَلٌأ ِمْن َقْو) ٣٧(َوال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموا ِإنَُّھْم ُمْغَرُقوَن 
ْسَخُروَن        یٌم           ) ٣٨(ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َت َذاٌب ُمِق ِھ َع لُّ َعَلْی ِھ َوَیِح َذاٌب ُیْخِزی ِھ َع ْن َیْأِتی وَن َم َسْوَف َتْعَلُم : ھود } )٣٩(َف

٣٩-٣٦  
  

ي األساطیر ال   وھذه الصورة عن سخریة قومھ منھ بینما ھو یصنع السف         ة ینة، ال نجدھا في التوراة، بل ھي ف د  ھاجادی  عن
  :الیھود، لنترجم معًا ما جاء في كتاب أساطیر الیھود لـ لویس جینزبرج

  
  :نقرأ) جیل الطوفان(ن اوتحت عن

  
ة     اآلثمین، ظل یسمح    حتى بعد أن أح اهللا     ذي دعاھم لمئ وعشرین  لرحمتھ بالتغلب، بأن أرسل نوحًا لھم، ال

ھ فحسب                 د سخروا من م، فق سبة لھ ا بالن ٍد، أم یھم كتھدی ان عل . عامًا إلصالح طرقھم، دائمًا ما كان یستعمل مجيء الطوف
  :عندما رأوه منھمكًا في بناء السفینة، سألوه
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 ١٤١

  "لما ھذه السفینة؟  "-
  
  ."الرب سوف یجلب طوفانًا علیكم: " نوح-
  
ٍذ،    . أرَسَل فیضان نار، أمام ھذا نعرف كیف نحمي أنفسناأي نوٍع من الطوفان؟ إذا  : " اآلثمون - اه، آنئ ان می إذا كان طوف

ًا             ى، سوف نعرف عالج ن األعل زل م ت تن لو كانت المیاه تفور من األرض، سوف نغطیھا بالقضبان الحدیدیة، وإن كان
  ".ضد ھذا أیضًا

  
  ".المیاه سوف تنبع من تحت أقدامكم، ولن تقدروا على دفعھا: " نوح-
  

صالح              نھم متوشالح ال ا یمكث بی زل طالم ن ین ان ل م أن الطوف د أعلمھ . جزئیًا استمروا في قساوة قلوبھم، ألن نوحًا كان ق
صالح أعطاھم            ذا االرجل ال ذكرى ھ بانتھاء فترة المئة والعشرین سنة التي عینھا اهللا لتجربتھم، مات متوشالح، لكن اهللا ل

ت   أسبوعًا آخر، أسبوع الحداد علیھ، خالل     وقت الرحمة ذاك، ُعطَِّلْت قوانین الطبیعة، أشرقت الشمُس من الغرب وغرب
ي              . في الشرق  الم اآلت ي الع ساَن ف ي تنتظر اإلن اِت الالت ك    . إلى اآلثمین أعطى اهللا الطیب ن كل ذل دوى،    ألك دم الج ت ع ثب

  . اُهللا الطوفاَن على األرضومتوشالح وكل الرجال األتقیاء اآلخرین من ھذا الجیل كانوا قد غادروا الحیاة، جلب
  

(Sanh. 108a, b; Pirḳe R. El. xxii.; Gen. R. xxx. 7; Lev. R. xxvii. 5) 
  

ن          نالحظ أن محمدًا أخذ    ا م ة، لكنھ ة رحم ست عالم  قصة طلوع الشمس من مغربھا ھنا، لكنھ عكس مدلولھا فصارت لی
  :عالمات الساعة وصعقة الصور وعدم قبول اإلیمان حسب دیانتھ

  
  

  :قال البخاري 
  

اَل         - ٤٦٣٥ ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض و ُھَرْی  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدََّثَنا ُعَماَرُة َحدََّثَنا َأُبو ُزْرَعَة َحدََّثَنا َأُب
َذاَك           َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتُقومُ      ا َف ْن َعَلْیَھ َن َم اُس آَم ا النَّ ِإَذا َرآَھ ا َف ْن َمْغِرِبَھ شَّْمُس ِم  السَّاَعُة َحتَّى َتْطُلَع ال

  }َلا َیْنَفُع َنْفًسا ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل { ِحیَن 
  

َمْعَمٌر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ  َحدََّثِني ِإْسَحاُق َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا -  ٤٦٣٦
َك ِحیَن َلا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِبَھا َفِإَذا َطَلَعْت َوَرآَھا النَّاُس آَمُنوا َأْجَمُعوَن َوَذِل

  َیْنَفُع َنْفًسا ِإیَماُنَھا ُثمَّ َقَرَأ اْلآَیَة

  
ر،             ن جری ن عمرو ب ي زرعة ب ن أب وقد أخرجھ بقیة الجماعة ِإال الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة، ع

  .عن أبي ھریرة مرفوعًا مثلھ
  

  :وروى مسلم
  
ا    حدثنا أبو خیثمة زھیر بن حرب وإسحاق بن إب  ] ٢٩٠١[  ال إسحاق أخبرن راھیم وابن أبي عمر المكي واللفظ لزھیر ق

وقال اآلخران حدثنا سفیان بن عیینة عن فرات القزاز عن أبي الطفیل عن حذیفة بن أسید الغفاري قال اطلع النبي صلى   
ذكر    اهللا علیھ وسلم علینا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قال نذكر الساعة قال إنھا لن تقوم حتى ترون قبل     ات ف ھا عشر آی

ة           الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربھا ونزول عیسى بن مریم صلى اهللا علیھ وسلم ویأجوج ومأجوج ثالث

sh
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 ١٤٢

ى                  اس إل یمن تطرد الن ن ال ار تخرج م ك ن رة العرب وآخر ذل المغرب وخسف بجزی سف ب خسوف خسف بالمشرق وخ
  محشرھم 

  
ي سریحة          حدثنا عبید اهللا بن معاذ الع   ] ٢٩٠١[   ن أب ل ع ي الطفی ن أب زاز ع رات الق ن ف نبري حدثنا أبي حدثنا شعبة ع

حذیفة بن أسید قال كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم في غرفة ونحن أسفل منھ فاطلع إلینا فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال         
رة ا     ي جزی سف ف المغرب وخ سف ب شرق وخ سف بالم ات خ شر آی ون ع ى تك ون حت ساعة ال تك دخان إن ال رب وال لع

ال شعبة       اس ق والدجال ودابة األرض ویأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربھا ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الن
دھم          ال أح لم وق ھ وس وحدثني عبد العزیز بن رفیع عن أبي الطفیل عن أبي سریحة مثل ذلك ال یذكر النبي صلى اهللا علی

  یھ وسلم وقال اآلخر وریح تلقى الناس في البحر في العاشرة نزول عیسى بن مریم صلى اهللا عل
  
ال                  ] ٢٩٤١[  ن عمرو ق د اهللا ب ن عب ي زرعة ع ن أب ان ع ي حی حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا محمد بن بشر عن أب

ول إن أول       لم یق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی معت رس د س سھ بع م أن دیثا ل لم ح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس حفظت م
ى       اآلیات خ  روجا طلوع الشمس من مغربھا وخروج الدابة على الناس ضحى وأیھما ما كانت قبل صاحبتھا فاألخرى عل

  إثرھا قریبا 
  
ن               ] ١٥٨[  دثنا إسحاق ب ن حرب ح ر ب ھ زھی ع ح وحدثنی دثنا وكی وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب قاال ح

ھ         یوسف األزرق جمیعا عن فضیل بن غزوان ح وحدثنا أبو ك       ن أبی ن فضیل ع دثنا ب ھ ح ظ ل ریب محمد بن العالء واللف
الث إذا خرجن               لم ث ھ وس ن      { عن أبي حازم عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی م تك ا ل سا إیمانھ ع نف ال ینف

  طلوع الشمس من مغربھا والدجال ودابة األرض }  آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرا 
    

ن             حدثنا   ] ١٥٩ [  ونس ع دثنا ی ة ح ن علی دثنا ب وب ح یحیى بن أیوب وإسحاق بن إبراھیم جمیعا عن بن علیة قال بن أی
ذھب            ن ت درون أی ا أت ال یوم لم ق إبراھیم بن یزید التیمي سمعھ فیما أعلم عن أبیھ عن أبي ذر أن النبي صلى اهللا علیھ وس

إلى مستقرھا تحت العرش فتخر ساجدة فال تزال كذلك ھذه الشمس قالوا اهللا ورسولھ أعلم قال إن ھذه تجري حتى تنتھي   
ستقرھا تحت      ى م حتى یقال لھا ارتفعي ارجعي من حیث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعھا ثم تجري حتى تنتھي إل
م           ا ث ن مطلعھ ة م ت فترجع فتصبح طالع العرش فتخر ساجدة وال تزال كذلك حتى یقال لھا ارتفعي ارجعي من حیث جئ

ست   ن          تجري ال ی ة م بحي طالع ا ارتفعي أص ال لھ ستقرھا ذاك تحت العرش فیق ى م ى تنتھي إل یئا حت ا ش اس منھ نكر الن
ال ینفع نفسا إیمانھا { مغربك فتصبح طالعة من مغربھا فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حین      

  }  لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرا 
  
ال                 حد ] ٢٩٤١[  ن عمرو ق د اهللا ب ن عب ي زرعة ع ن أب ان ع ي حی ثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا محمد بن بشر عن أب

ول إن أول       لم یق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی معت رس د س سھ بع م أن دیثا ل لم ح ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ن رس حفظت م
ى  اآلیات خروجا طلوع الشمس من مغربھا وخروج الدابة على الناس ضحى وأیھ       ما ما كانت قبل صاحبتھا فاألخرى عل

  إثرھا قریبا 
    

م        ] ٢٩٤١ [  ن الحك وحدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر حدثنا أبي حدثنا أبو حیان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان ب
ر             ن عم د اهللا ب ال عب ل   بالمدینة ثالثة نفر من المسلمین فسمعوه وھو یحدث عن اآلیات أن أولھا خروجا الدجال فق م یق و ل

لم                   ھ وس د سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی سھ بع م أن دیثا ل لم ح ھ وس مروان شیئا قد حفظت من رسول اهللا صلى اهللا علی
  یقول فذكر بمثلھ 

  
  
  
  



 ١٤٣

  : بن حنبلوقال أحمد
  

   َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْیٍل َحدََّثَنا ُعَماَرُة َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة-  ٦٨٦٤
َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِبَھا َفِإَذا َطَلَعْت َوَرآَھا النَّاُس آَمَن 

  } آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإیَماِنَھا َخْیًرا َلا َیْنَفُع َنْفًسا ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن{ َمْن َعَلْیَھا َفَذِلَك ِحیَن
  

   َحدََّثَنا َوِكیٌع َقاَل َحدََّثَنا ُفَضْیُل ْبُن َغْزَواَن الضَّبِّيُّ َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل-  ٩٣٧٦
ا َخَرْجَن َلْم َیْنَفْع َنْفًسا ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإیَماِنَھا َخْیًرا َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َثَلاٌث ِإَذ

  ُطُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا َوالدَُّخاُن َوَدابَُّة اْلَأْرِض
  

  لطَُّفْیِل َعْن ُحَذْیَفَة ْبِن َأِسیٍد َحدََّثَنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة َعْن ُفَراٍت َعْن َأِبي ا- ١٥٥٥٥
اطََّلَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلْیَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر السَّاَعَة َفَقاَل َما َتْذُكُروَن َقاُلوا َنْذُكُر السَّاَعَة َفَقاَل ِإنََّھا َلْن َتُقوَم َحتَّى 

ُن َوالدَّجَّاُل َوالدَّابَُّة َوُطُلوُع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا َوُنُزوُل ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَیْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوَثَلاُث َتَرْوَن َعْشَر آَیاٍت الدَُّخا
ِل َتْطُرُد النَّاَس ِإَلى ُخُسوٍف َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق َوَخْسٌف ِباْلَمْغِرِب َوَخْسٌف ِبَجِزیَرِة اْلَعَرِب َوآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمْن ِقَب

  َمْحَشِرِھْم
  َقاَل َأُبو َعْبد الرَّْحَمِن َسَقَط َكِلَمٌة

  
   َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِھیَم َیْعِني اْبَن ُعَلیََّة َأْخَبَرَنا َأُبو َحیَّاَن َعْن َأِبي ُزْرَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َجِریٍر َقاَل-  ٦٥٨٦

َنَفٍر ِمْن اْلُمْسِلِمیَن ِإَلى َمْرَواَن ِباْلَمِدیَنِة َفَسِمُعوُه َوُھَو ُیَحدُِّث ِفي اْلآَیاِت َأنَّ َأوََّلَھا ُخُروُج الدَّجَّاِل َقاَل َفاْنَصَرَف َجَلَس َثَلاَثُة 
َیاِت َفَقاَل َعْبُد اللَِّھ َلْم َیُقْل َمْرَواُن َشْیًئا َقْد َحِفْظُت ِمْن النََّفُر ِإَلى َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو َفَحدَُّثوُه ِبالَِّذي َسِمُعوُه ِمْن َمْرَواَن ِفي اْلآ

 َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِمْثِل َذِلَك َحِدیًثا َلْم َأْنَسُھ َبْعُد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ َأوََّل
اْلآَیاِت ُخُروًجا ُطُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا َوُخُروُج الدَّابَِّة ُضًحى َفَأیَُّتُھَما َكاَنْت َقْبَل َصاِحَبِتَھا َفاْلُأْخَرى َعَلى َأَثِرَھا ُثمَّ َقاَل 

ِمْن َمْغِرِبَھا َوَذِلَك َأنََّھا ُكلََّما َغَرَبْت َأَتْت َتْحَت اْلَعْرِش َعْبُد اللَِّھ َوَكاَن َیْقَرُأ اْلُكُتَب َوَأُظنُّ ُأوَلاَھا ُخُروًجا ُطُلوَع الشَّْمِس 
َفَسَجَدْت َواْسَتْأَذَنْت ِفي الرُُّجوِع َفُأِذَن َلَھا ِفي الرُُّجوِع َحتَّى ِإَذا َبَدا ِللَِّھ َأْن َتْطُلَع ِمْن َمْغِرِبَھا َفَعَلْت َكَما َكاَنْت َتْفَعُل َأَتْت 

َعْرِش َفَسَجَدْت َفاْسَتْأَذَنْت ِفي الرُُّجوِع َفَلْم ُیَردَّ َعَلْیَھا َشْيٌء ُثمَّ َتْسَتْأِذُن ِفي الرُُّجوِع َفَلا ُیَردُّ َعَلْیَھا َشْيٌء ُثمَّ َتْسَتْأِذُن َفَلا َتْحَت اْل
ْذَھَب َوَعَرَفْت َأنَُّھ ِإْن ُأِذَن َلَھا ِفي الرُُّجوِع َلْم ُتْدِرْك اْلَمْشِرَق َقاَلْت ُیَردُّ َعَلْیَھا َشْيٌء َحتَّى ِإَذا َذَھَب ِمْن اللَّْیِل َما َشاَء اللَُّھ َأْن َی

ِعي َربِّ َما َأْبَعَد اْلَمْشِرَق َمْن ِلي ِبالنَّاِس َحتَّى ِإَذا َصاَر اْلُأُفُق َكَأنَُّھ َطْوٌق اْسَتْأَذَنْت ِفي الرُُّجوِع َفُیَقاُل َلَھا ِمْن َمَكاِنِك َفاْطُل
َیْوَم َیْأِتي َبْعُض آَیاِت َربَِّك َلا َیْنَفُع َنْفًسا ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن { َفَطَلَعْت َعَلى النَّاِس ِمْن َمْغِرِبَھا ُثمَّ َتَلا َعْبُد اللَِّھ َھِذِه اْلآَیَة

  }َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإیَماِنَھا َخْیًرا 
  
  
ة نوح ال  أما ما جاء في قصة       - ھ            ھاجادی د استوحى من شریر، فمحم ل العاشر ال ك الجی ا یھل صالحین قبلم ة اهللا لل ن إمات  ع

  :حدیثھ عن أحداث آخر الزمان وقیام الساعة
  

  :روى البخاري

ِمْرَداٍس اْلَأْسَلِميِّ َقاَل َقاَل النَِّبيُّ  َحدََّثِني َیْحَیى ْبُن َحمَّاٍد َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َبَیاٍن َعْن َقْیِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َعْن -  ٦٤٣٤
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْذَھُب الصَّاِلُحوَن اْلَأوَُّل َفاْلَأوَُّل َوَیْبَقى ُحَفاَلٌة َكُحَفاَلِة الشَِّعیِر َأْو التَّْمِر َلا ُیَباِلیِھْم اللَُّھ َباَلًة َقاَل َأُبو َعْبد 

  َفاَلٌة َوُحَثاَلٌةاللَِّھ ُیَقاُل ُح

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َحدََّثَنا ُحَذْیَفُة َقاَل َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى -  ٦٤٩٧
َنا َأْنَتِظُر اْلآَخَر َحدََّثَنا َأنَّ اْلَأَماَنَة َنَزَلْت ِفي َجْذِر ُقُلوِب الرَِّجاِل ُثمَّ َعِلُموا ِمْن اْلُقْرآِن اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِدیَثْیِن َرَأْیُت َأَحَدُھَما َوَأ

 َفَیَظلُّ َأَثُرَھا ِمْثَل َأَثِر اْلَوْكِت ُثمَّ َیَناُم ُثمَّ َعِلُموا ِمْن السُّنَِّة َوَحدََّثَنا َعْن َرْفِعَھا َقاَل َیَناُم الرَُّجُل النَّْوَمَة َفُتْقَبُض اْلَأَماَنُة ِمْن َقْلِبِھ
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 ١٤٤

النَّْوَمَة َفُتْقَبُض َفَیْبَقى َأَثُرَھا ِمْثَل اْلَمْجِل َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُھ َعَلى ِرْجِلَك َفَنِفَط َفَتَراُه ُمْنَتِبًرا َوَلْیَس ِفیِھ َشْيٌء َفُیْصِبُح النَّاُس 
 َأَحٌد ُیَؤدِّي اْلَأَماَنَة َفُیَقاُل ِإنَّ ِفي َبِني ُفَلاٍن َرُجًلا َأِمیًنا َوُیَقاُل ِللرَُّجِل َما َأْعَقَلُھ َوَما َأْظَرَفُھ َوَما َأْجَلَدُه َوَما ِفي َیَتَباَیُعوَن َفَلا َیَكاُد

ي َأیَُّكْم َباَیْعُت َلِئْن َكاَن ُمْسِلًما َردَُّه َعَليَّ اْلِإْسَلاُم َوِإْن َكاَن َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإیَماٍن َوَلَقْد َأَتى َعَليَّ َزَماٌن َوَما ُأَباِل
  َنْصَراِنیا َردَُّه َعَليَّ َساِعیِھ َفَأمَّا اْلَیْوَم َفَما ُكْنُت ُأَباِیُع ِإلَّا ُفَلاًنا َوُفَلاًنا

  
  :في صحیح مسلمو
  
ن الحارث            حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زی     ] ٢٩٠٧[   د ب دثنا خال اال ح ن ق ي مع ظ ألب د الرقاشي واللف ن یزی د ب

لم         حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن األسود بن العالء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
زل اهللا    ذي أرسل    {  یقول ال یذھب اللیل والنھار حتى تعبد الالت والعزى فقلت یا رسول اهللا إن كنت ألظن حین أن و ال ھ

أن ذلك تاما قال انھ سیكون من ذلك ما شاء اهللا }  رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون 
  ثم یبعث اهللا ریحا طیبة فتوفي كل من في قلبھ مثقال حبھ خردل من إیمان فیبقى من ال خیر فیھ فیرجعون إلى دین آبائھم

  
  
  :قال اإلمام أحمدو
  

ال          : حدثنا یعقوب، حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن أبي سعید الخدري ق
ول  لم یق ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص معت رس الى  : "س ال اهللا تع ا ق ون كم أُجوُج فیْخرج أجوُج وم َتُح ی َدب "ُتْف ل َح ْن ُك ِم

اُس وَیْنحاُزون ع      " َیْنِسُلوَن ُیِفشُّ الَن اَه          َف ْشَرُبوَن می ْضربون وَی یُھم، فَی یھم مواِش َداِئنھم وحصونھم، ویضمون إل ى َم نھم إل
ي              : األرض حتى أن بعضھم لیُمرَّ بذلك النھِر فیقول    َذ ف َد إال أَخ اس أح ن الّن َق م م َیْب ى إذا ل رًَّة، حت اء َم ا م ان ھاُھَن د ك ق

سماء ِحْصن أو مدینٍة قال قائلھم ھؤالء أھُل األرض، قْد َفَرغنَ   ال . ا منھم، َبقي أھُل ال ي       : ق ّم َیْرِم ُھ ث ز أحدھم َحْرَبَت م َیُھ ث
ِف               اِقِھم َكَنَغ ي أْعن یھم داء ف َث اهللا عل ك إذ َبَع ى ذل ِبَھا إلى السماِء َفَترجُع إَلْیھْم ُمَخضََّبَة ِدَماَء ِلْلبالِء والفتَنِة، فبینما ھم َعَل

سلمون  الجراِد الذي یخرج في أْعناِقھ، فُیْصِبُحو   ول الم َسھ فینظر      : َن َمْوَتى ال ُیْسَمُع َلُھْم ِحس، فیق ا َنْف ْشري لن ل َی أال َرُج
ُضُھْم               : قال؟ ما فعل َھَذا الَعُدو    ْوَتى َبْع دُھم َم ِزُل َفَیج وٌل ، َفَیْن ُھ َمْقُت ى أنَّ ا عل د أْوَطَنھ َسُھ، ق ِسبًا َنْف نھم ُمْحَت َفَیْنَجِرد رجٌل م

اِدي  ض، َفُین ى َبْع ُصونِھْم      :َعَل َداِئِنِھْم وُح ْن َم ْوَن ِم ُدّوُكْم، َفَیْخرُج اُكْم َع د كَف َھ ق ِشُروا، إنَّ اللَّ سلمیَن أال أْب َشَر الم ا َمْع  َی
اِت أص            ن النَّب ِكَرْت عن شْيء م ا َش   ".؟اَبْتھوُیسرُحوَن َمَواِشَیُھْم َفَما َیُكوُن َلَھا َمْرَعى إالَّ ُلُحوُمُھْم َفَتْشَكرُ َعْنُھْم كأْحَسن َم

د            ناد جی و إس ھ وھ حاق ب ن إس د ب ن محم ر، ع ن بكی ونس ب دیث ی ن ح ھ م ن ماج ھ اب ذا أخرج   .وھك
ال             شرقي ق ّد ال اب ل د ب دجال عن سى ال ل عی ى      : "وفي حدیث النواس بن سمعان بعد ذكر قت ُھ ال ى الّل ذلك إذ أْوَح ا ك فبینم

ُث اهللا      عیسى ابن مریم علیھ السالم إًني قد أْخَرجُت عبادًا من عبادي ال    ى الطور، فیبع ادي ال رْز عب  َیَدان لَك بقتالھم فَح
الى      ال اهللا تع ِسُلونَ     : "یأجوَج ومأجوَج وھم كما ق َدٍب َیْن ل َح ْن ُك م ِم ّز وجّل،        " وھ ِھ ًع ى اللَّ َسى وأصحاُبُھ إل ُب ِعی َفَیرَغ

دة                س َواِح ْوِت َنْف ْصِبحوَن َفْرسى كَم ابھم فُی ي رق ًا ف یھم نغف لَّ       فیرِسُل الَلُھ عل ى اهللا عزَّ وَج َسى وأصحاُبھ إل  فیرغُب عی
الى      ُھ َتع اَء اللَّ ُث َش َرُحُھم َحْی َیْحِمُلھْم َفَیْط ِت َف اق الُبْخ رًا كأْعَن یھم َطْی ُل اهللا عل ار . فیرِس ال كعب األحب ھ  -ق ال ل ان یق  بمك

شمس    ع ال َد َمْطَل ُل ِعْن َدر وال   -المھی ُت م ُھ َبْی ن ِمْن رًا ال یُك َدَعھا     ویرسل اهللا َمَط ى َی ى األرض َحّت ًا َعَل یَن یوم ر أربع  َوَب
ا       ؟ كالرَلَفِة ویقال لألرض أْنِبِتي َثمریك وُرّدي َبَرَكَتكِ  ْستِظلوَن بِقحِفھ ِة وَی ن الرمَّاَن ُر م ُل النََّف ذ َیأُك ى أن   " فیومِئ الحدیث إل

اس      فبینما ھم على ذلك إذ بعث اهللا ریحًا طیبة تحت آباِطھم فیقبُض روَح ك  : "قال ى شراُر الن ال مؤمن وَیْبق ل مسلم أْو ق
  ".یتھارُجون َتَھاُرَج الُحُمِر وَعَلْیِھْم َتُقوُم الساَعُة

  
  

  :وروى اإلمام مسلم
  
ن      ] ٢٩٣٧[  حدثنا أبو خیثمة زھیر بن حرب حدثنا الولید بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثني یحیى ب

ن سمعان    جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد      واس ب  الرحمن بن جبیر عن أبیھ جبیر بن نفیر الحضرمي أنھ سمع الن
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 ١٤٥

ن               ن جابر ع د ب ن یزی رحمن ب د ال دثنا عب سلم ح الكالبي ح وحدثني محمد بن مھران الرازي واللفظ لھ حدثنا الولید بن م
  ن سمعان قالیحیى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن أبیھ جبیر بن نفیر عن النواس ب

ھ                   ا إلی ا رحن ة النخل فلم ي طائف اه ف ى ظنن ع حت ھ ورف ض فی داة فخف دجال ذات غ لم ال  ذكر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ة النخل                   ي طائف اه ف ى ظنن ھ ورفعت حت داة فخفضت فی دجال غ عرف ذلك فینا فقال ما شأنكم قلنا یا رسول اهللا ذكرت ال

سھ واهللا        فقال غیر الدجال أخوفني علیكم إن یخرج   امرؤ حجیج نف یكم ف ست ف م وإن یخرج ول وأنا فیكم فأنا حجیجھ دونك
واتح                   ھ ف رأ علی نكم فلیق ھ م ن أدرك ن فم ن قط خلیفتي على كل مسلم إنھ شاب قطط عینھ طافئة كأني أشبھھ بعبد العزي ب

ي  سورة الكھف إنھ خارج خلة بین الشام والعراق فعاث یمینا وعاث شماال یا عباد اهللا فأثبتوا       قلنا یا رسول اهللا وما لبثھ ف
ذي                 وم ال ذلك الی ا رسول اهللا ف ا ی امكم قلن ھ كأی ة وسائر أیام وم كجمع األرض قال أربعون یوما یوم كسنة ویوم كشھر وی
ریح          ث استدبرتھ ال كسنة أتكفینا فیھ صالة یوم قال ال اقدروا لھ قدره قلنا یا رسول اهللا وما إسراعھ في األرض قال كالغی

لى القوم فیدعوھم فیؤمنون بھ ویستجیبون لھ فیأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت فتروح علیھم سارحتھم أطول     فیأتي ع 
صبحون             ھ فینصرف عنھم فی ھ قول ردون علی دعوھم فی وم فی أتي الق م ی ده خواصر ث روعا وأم ت ذرا وأسبغھ ض ا كان م

دعو     ممحلین لیس بأیدیھم شيء من أموالھم ویمر بالخربة فیقول لھا أخرجي   م ی  كنوزك فتتبعھ كنوزھا كیعاسیب النحل ث
ذلك        ا ھو ك رجال ممتلئا شبابا فیضربھ بالسیف فیقطعھ جزلتین رمیة الغرض ثم یدعوه فیقبل ویتھلل وجھھ یضحك فبینم
ین إذا        ى أجنحة ملك إذ بعث اهللا المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مھرودتین واضعا كفیھ عل

ث ینتھي                 طأ سھ ینتھي حی ات ونف سھ إال م ح نف د ری افر یج ال یحل لك طأ رأسھ قطر وإذا رفعھ تحدر منھ جمان كاللؤلؤ ف
دثھم              ن وجوھھم ویح ھ فیمسح ع طرفھ فیطلبھ حتى یدركھ بباب لد فیقتلھ ثم یأتي عیسى بن مریم قوم قد عصمھم اهللا من

ادي    بدرجاتھم في الجنة فبینما ھو كذلك إذ أوحى اهللا إلى ع      الھم فحرز عب یسى إني قد أخرجت عبادا لي ال یدان ألحد بقت
إلى الطور ویبعث اهللا یأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون فیمر أوائلھم على بحیرة طبریة فیشربون ما فیھا ویمر    

را            دھم خی ور ألح ى یكون رأس الث ن  آخرھم فیقولون لقد كان بھذه مرة ماء ویحصر نبي اهللا عیسى وأصحابھ حت ة  م  مئ
س               ابھم فیصبحون فرسي كموت نف دینار ألحدكم الیوم فیرغب نبي اهللا عیسى وأصحابھ فیرسل اهللا علیھم النغف في رق
واحدة ثم یھبط نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى األرض فال یجدون في األرض موضع شبر إال مأله زھمھم ونتنھم فیرغب       

م یرسل اهللا مطرا ال    نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى اهللا فیرسل اهللا طی  را كأعناق البخت فتحملھم فتطرحھم حیث شاء اهللا ث
ل            ذ تأك یكن منھ بیت مدر وال وبر فیغسل األرض حتى یتركھا كالزلفة ثم یقال لألرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فیومئ

ام       ي الفئ ل لتكف ن اإلب ن     العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفھا ویبارك في الرسل حتى أن اللقحة م اس واللقحة م ن الن  م
ذھم                    ة فتأخ ذلك إذ بعث اهللا ریحا طیب م ك ا ھ اس فبینم ن الن ذ م ي الفخ نم لتكف البقر لتكفي القبیلة من الناس واللقحة من الغ

  تحت آباطھم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ویبقى شرار الناس یتھارجون فیھا تھارج الحمر فعلیھم تقوم الساعة 
  

================================================================  
  :یقول ابن الوراق في كتاب مصادر اإلسالم   

  
رآن بصورة  اأتى جزء من قصة نوح في     وین    لق ن سفر التك ن جزءً  ،  واضحة م ن تصویر شخصیة   ولك وح ھو     م ن

ة   ونس ، ٥٩: االعراف (مستمد من المصادر الحاخامی خ .....،٤٢: الحج ، ٧١: ی ع      الحوا  . (إل وح م ا ن ام بھ ي ق رات الت
سھا الموجودة         ي نف ك ھ اء الفل وم ببن ان یق ا ك ھ بینم ي سنھدرین   قوم ین  ، ١٠٨ف ة   ، وكال االثن ات الربینی رآن والكتاب الق

ي     تصّرح أن جیل الطوفان اء المغل ب بالم ارة   (عوق ى عب ور  {إشارة إل ار التن رآن   }وف ي الق واردة ف رجم _ ال روش  )(المت
  )٢٧ : و المؤمنون٤٠:  ھود  قارن مع١٠٨و سنھدرین   Rosh Hashanah ٢: ١٦ھاشاناه 

  
  :ولنترجم النص كما ھو في أساطیر الیھود لـ لویس جینزبرج

  
  :نقرأ منھا) نزالء السفینة(تحت عنوان 

  
رون،            َل الكثی ا، وُقِت  حاول حشد اآلثمین الدخول للسفینة بالقوة، لكن الحیوانات البریة ظلت تراقب حول السفینة من فوقھ
ي            ة ف انوا عمالق م ك ة، ألنھ م نھای ضَع لھ ده لی بینما ھرب الباقون، فقط لیالقوا الموت في میاه الطوفان، لم یكن الماء وح

ى    : "القامات والقوة، عندما ھددھم نوح بسوط الرب، كانوا یجیبون    دًا إل إذا جاءت میاه الطوفان من األعلى، لن تصل أب



 ١٤٦

نم    ."  قدامنا كبیرة بحیث تسّد الینابیعأعناقنا، وإن جاءت من األسفل، فنعال أ     لكن الرب أمر كل قطرة أن تمر خالل جھ
ا  . العقاب الذي حل بھم كان وفاقًا لجریرتھم. قبل أن تسقط إلى األرض، فحرَق المطُر الساخن جلوَد اآلثمین      تھم  كم جعل

  . عوقبوا بواسطة الماء الساخنالشھوانیة ساخنین، ھكذا ھم
  
  
  ٦٨ص /١التوراة المنحول ج /٢الترجمة العربیة في كتابات ما بین العھدین ج(١٣ -٤: ٦٧نوخ جاء في سفر أخلقد و
  
ى      سَیْحِبس المالئكةَ ٤( وخ، إل  الذین أظھروا اإلثَم في الھاویة العظیمة المضطرمة التي كان قد أراني إیاھا سابقًا جدي أخن

صھور والق       دن الم د والمع ضة والحدی ذھب والف ال ال رب جب رب، ق سود     ٥. صدیرالغ ان ی ث ك َة حی ذه الھاوی ُت ھ رأی
ذا الموضع      ٦. اضطراٌب عظیم، واضطراب المیاه    ي ھ ة ف ة المالئك وعندما ُخِلَق لك كلَّھ، أصدر المعدُن المنصھر وحرك

ذه األرض،  . رائحة كبریٍت امتزجت بالمیاه  أتي    ٧إن الھاویة حیث یوجد المالئكة المضلون تشتعل تحت ھ ا ت ن جحیمھ وم
ذین   ٨ ناٍر حیث ُیَعذَّب المالئكة الذین أضلوا سكاَن الیابسِة    أنھاٌر من  وَك والمتنف وفي الوقِت فإن المیاَه التي كانت تخدم المل

اً   ًا روحی م عقاب تكون لھ سدّي، س الج ج سة كع كان الیاب ار وس إنھم   . والكب ذا ف شھوة، ك ئ بال م تمتل ت أرواحھ د كان ا ق كم
ذي   ٩! كانوا یرون عقاَبھم الیوميَّ وال یعترفون باسِمِھ.  ربَّ األرواحِ سُیعاَقبون في أجسادھم، ألنھم قد أنكروا      ر ال إن التغی

اَم ربِّ                الٍم باطل أم تلفظ بك ٌد ی د أح ھ ال یوج دھور، ألن ر ال ى م سیصیب أرواحھم سیكون بقوة حرق أجسادھم، وذلك عل
  . كروا روَح الربِّبلى، إن الدینونَة ستطالھم، ألنھم اعتقدوا بشھوة أجسادھم وأن١٠. األرواِح

  
ا تحولٌ      ١١ دث لھ اُه یح ذه المی ة،          : وفي ذلك الوقِت كانت ھ ابع تصبح حارق ت المن ا، كان ذبون فیھ ة ُیَع ان المالئك دما ك فعن

رد         ا تب ن   ١٢. وعندما كان المالئكة یصعدون منھا، كانت میاھھ ل یعل ذا ھو شاھٌد      : "وسمعُت میخائی ِة ھ ذاَب المالئك إن ع
رون        ١٣: الین یملكون األرضَ  للملوِك والمتنفذین    ال ی نھم ب ف أجسادھم، لك إن میاَه تعذیِب المالئِك تفیدھم في شفاء وتلطی

  ١٣-٤: ٦٧ أخنوخ ." )وال یعتقدون أن ھذه المیاَه ستتحول لتصیَر نارًا حارقة إلى األبد
  

================================================================  
  :ح وصى بنیھ قبل موتھیقول محمد أن نو

  
  :روى اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده فقد
  

ْن               - ٧١٠١ َساٍر َع ِن َی اِء ْب ْن َعَط َلَم َع ِن َأْس ِد ْب ْن َزْی  َحدََّثَنا َوْھُب ْبُن َجِریٍر َحدََّثَنا َأِبي َسِمْعُت الصَّْقَعَب ْبَن ُزَھْیٍر ُیَحدُِّث َع
  َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو َقاَل

َذا                َأَت اِحَبُكْم َھ اَل ِإنَّ َص ِدیَباٍج َفَق ْزُروَرٌة ِب ِدیَباٍج َأْو َم ٌة ِب َسٍة َمْكُفوَف ْن َطَیاِل ى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْعَراِبيٌّ َعَلْیِھ ُجبٌَّة ِم
ِھ      ُیِریُد َأْن َیْرَفَع ُكلَّ َراٍع اْبِن َراٍع َوَیَضَع ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َفارِ     اِمِع ُجبَِّت َذ ِبَمَج َضًبا َفَأَخ لََّم ُمْغ ٍس َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

اَل ِإنَّ ُنوحً         َس َفَق لََّم َفَجَل ِھ َوَس سََّلام   َفاْجَتَذَبُھ َوَقاَل َلا َأَرى َعَلْیَك ِثَیاَب َمْن َلا َیْعِقُل ُثمَّ َرَجَع َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِھ ال ا َعَلْی
شِّْرِك                         ْن ال ا َع ْیِن َأْنَھاُكَم ْن اْثَنَت ا َع اْثَنَتْیِن َوَأْنَھاُكَم ا ِب یََّة آُمُرُكَم ا اْلَوِص ٌر َعَلْیُكَم ي َقاِص اَل ِإنِّ ِھ َفَق ا اْبَنْی َلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة َدَع

ي        َواْلِكْبِر َوآُمُرُكَما ِبَلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َفإِ      ُھ ِف ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َعْت َل َزاِن َوُوِض نَّ السََّمَواِت َواْلَأْرَض َوَما ِفیِھَما َلْو ُوِضَعْت ِفي ِكفَِّة اْلِمی
ُھ عَ          ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َعْت َل ًة َفُوِض ا َحْلَق َأْرَض َكاَنَت سََّمَواِت َواْل ْو َأنَّ ال َح َوَل ْت َأْرَج ُأْخَرى َكاَن ِة اْل َصَمْتَھا  اْلِكفَّ َصَمْتَھا َأْو َلَق ا َلَف َلْیَھ

  َوآُمُرُكَما ِبُسْبَحاَن اللَِّھ َوِبَحْمِدِه َفِإنََّھا َصَلاُة ُكلِّ َشْيٍء َوِبَھا ُیْرَزُق ُكلُّ َشْيٍء
  

اِء    َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعِن الصَّْقَعِب ْبِن ُزَھْیٍر   - ٦٥٨٣ ْن َعَط َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َقاَل َحمَّاٌد َأُظنُُّھ َع
  ْبِن َیَساٍر َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو َقاَل

ْزُروَرةٌ                یَجاٍن َم ٌة ِس ِھ ُجبَّ ِة َعَلْی ِل اْلَباِدَی ْن َأْھ ٌل ِم اَء َرُج لََّم َفَج ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص ا ِإنَّ    ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَّ اَل َأَل دِّیَباِج َفَق  ِبال
َذ              اَل َفَأَخ ِن َراٍع َق لَّ َراٍع اْب َع ُك اِرٍس َوَیْرَف َصاِحَبُكْم َھَذا َقْد َوَضَع ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َفاِرٍس َقاَل ُیِریُد َأْن َیَضَع ُكلَّ َفاِرٍس اْبِن َف

ُھ        َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَمَجامِ    لَّى اللَّ ا َص ِھ ُنوًح يَّ اللَّ اَل ِإنَّ َنِب مَّ َق ِع ُجبَِّتِھ َوَقاَل َأَلا َأَرى َعَلْیَك ِلَباَس َمْن َلا َیْعِقُل ُث
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 ١٤٧

ِإنَّ  َعَلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة َقاَل ِلاْبِنِھ ِإنِّي َقاصٌّ َعَلْیَك اْلَوِصیََّة آُمُرَك ِباْثَنَتْیِن َوَأْنَھا       َك َعْن اْثَنَتْیِن آُمُرَك ِبَلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َف
ْو َأنَّ              ُھ َوَل ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل نَّ َل ْت ِبِھ ٍة َرَجَح ي ِكفَّ ُھ ِف السََّمَواِت السَّْبَع َواْلَأْرِضیَن السَّْبَع َلْو ُوِضَعْت ِفي ِكفٍَّة َوُوِضَعْت َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَّ

ا         السََّمَواِت   ْيٍء َوِبَھ لِّ َش َلاُة ُك السَّْبَع َواْلَأْرِضیَن السَّْبَع ُكنَّ َحْلَقًة ُمْبَھَمًة َقَصَمْتُھنَّ َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوُسْبَحاَن اللَِّھ َوِبَحْمِدِه َفِإنََّھا َص
َل           ُت َأْو ِقی اَل ُقْل وَن            ُیْرَزُق اْلَخْلُق َوَأْنَھاَك َعْن الشِّْرِك َواْلِكْبِر َق اَل َأْن َیُك ُر َق ا اْلِكْب اُه َفَم ْد َعَرْفَن شِّْرُك َق َذا ال ِھ َھ وَل اللَّ ا َرُس َی

ِدَنا  ِلَأَحِدَنا َنْعَلاِن َحَسَنَتاِن َلُھَما ِشَراَكاِن َحَسَناِن َقاَل َلا َقاَل ُھَو َأْن َیُكوَن ِلَأَحِدَنا ُحلٌَّة َیْلَبُسَھا َقاَل َلا َقاَل اْلِكْبُر ُھَو َأْن َیكُ         وَن ِلَأَح
قِّ                       َفُھ اْلَح اَل َس ُر َق ا اْلِكْب ِھ َفَم وَل اللَّ ا َرُس َل َی ا ِقی اَل َل ِھ َق ُسوَن ِإَلْی َحاٌب َیْجِل ِدَنا َأْص َدابٌَّة َیْرَكُبَھا َقاَل َلا َقاَل َأَفُھَو َأْن َیُكوَن ِلَأَح

  َوَغْمُص النَّاِس
  
  

  .مام أحمد بن حنبلالحدیثان صحیحا اإلسناد، وانفرد بروایتھما اإل
  
  

 الثالثة سام ویافث وحام، فیقول نص ، عن توصیة نوح لبنیھةیالھاجادوشبیھ بھذا نوعًا ما، ما جاء في القصص الیھودیة 
اً    (طویل في كتاب أساطیر الیھود لـ لویس جینزبرج، في فصل نوح، موضوع        شر خارج وح ینت سل ن ًا سعى   )ن ، أن نوح

ى األرض       " الزنا" وبني بنیھ، وحذرھم من  ھبنیلغرس القیم والشرائع في      اَن عل ب الطوف ذي جل م ال والنجاسة ،وكل الظل
د        دى أبع ى م ھ إل د موت لكي ال ُیَبادوا، ووبخھم النفصالھم عن بعضھم البعض بسبب حقدھم، ألنھ كان یخشى أن یھبوا بع

ْوا وتسیل الدماء البشریة، لذلك حذرھم بشكل مؤثِّر لكي ال ُیبادوا من على األرض  یھم شریعة    .  مثل الذین َخَل وفرض عل
ا                      دم جزء منھ دما یق ة مكرسة بع ا للكھن دم ثمارھ ة تق سنة الرابع ي ال نواٍت وف أن ال تقطف فاكھة الشجر في أول ثالث س

  . على مذبح الربِّ
وشالح ابنھ وبعد انتھائھ إعطاء وصایاه، قال ألبنائھ أنھ قد وصاھم كما وصى جدھم إخنوخ ابنھ متوشالح، وكما وصى مت   

  إلخ.....المك، والمك أوصَل لي كلَّ الوصایا التي كان أبوه قد أمره بھا
ى أراضي اآلخر، وإال                        دھم عل دى أح أال یتع ھ، وأمرھم ب ى بنی ا عل سیم األرض كلھ وح بتق ام ن ص أسطوري ق ي ن ثم ف

  !ء شعب إسرائیلسیكون ملعونًا من اهللا، وأن أرض إسرائیل ُأْعِطَیْت لكنعان مؤقتًا لیرعاھا حتى یجي
اء اهللا       (وتقول األسطورة أن عابر بن نوح كان نبیًا        ن أولی ّي م ى ول وة الصغرى بمعن ذلك  ) یعني درجة من درجات النب ل

  . علم أن في عھد ابنھ فالج سُتقسَّم األرُض، لذلَك سماه فالج
  
  

د        وح  ) أو حسد  (نالحظ في القصة حق ي ن بعض   بن ى بعضھم ال ر والح    عل سانیة    ، وال شك أن التكب ان لظاھرة إن سد وجھ
د        .واحدة، فالقصتان قریبتان من بعضھما نوعًا ما   دة عن وح واح رة لن ة الخی  الھاجادة  یعني فكرة الوصیة والوصایا الطیب
  .والقرآن، لكن الرابط ضعیف بالنسبة للتفاصیل

  
================================================================  

  :روى النسائي
  

 ْبَن َأَنَس َسِمْعُت َقاَل ِسیِریَن ْبِن َأَنِس َعْن َأْوٍس ْبُن َسْعُد َحدََّثَنا َقاَل َوِكیٌع َحدََّثَنا َقاَل ِإْبَراِھیَم ْبُن ِإْسَحُق َأْخَبَرَنا -  ٥٦٣٠
  َیُقوُل َماِلٍك

الَ  ْلَكْرِما ُعوِد ِفي الشَّْیَطاُن َناَزَعُھ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى ُنوًحا ِإنَّ َذا  َفَق ي  َھ الَ  ِل َذا  َوَق ي  َھ َطَلَحا  ِل ى  َفاْص وحٍ  َأنَّ َعَل ا  ِلُن  ُثُلَثَھ
  ُثُلَثْیَھا َوِللشَّْیَطاِن

  
  حدیث حسن موقوف على أنس بن مالك
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 ١٤٨

  : یھوديمصدر في أكثر منالتي وجدت ھذه القصة قارن مع 
  

جاء  فقد. ویعود إلى ما قبل عصر محمد، شي یھوديأقدم مؤلف مدرا وھو" التكوین رّبا"وجدت القصة في مدراش 
 ٣: ٣٦ في التكوین ربا

 
لكن ] في الكرمة[تعال إلى مشاركة : " واقترح Shimadonعندما كان ذاھبًا لزراعة الكرمة قابلھ الشیطان شیمادون

  ."راِع أال تدخل إلى حصتي، ألنك إن فعلت سأجرحَك
 

  .وھو مؤلف من القرن التاسع،  مواعظ تنھوماأو، تنھوما وقد وجدت نفس القصة في مدراش
  
  
 :ج جنزبركتاب اساطیر الیھود لـفي و
  

شتلة       الذي ظھر في نفس اللحظة التي انھمك، زراعة الكرم الشیطان في) نوح(لقد كان مساعده  ي غرس ال وح ف ا ن فیھ
وح  " الذي تزرعھ ھنا؟ ما: "سأل الشیطان نوحا. التي وجدھا شیطان  فأ. مزرعة كرم  : "فأجاب ن ا خاصیة   " :جاب ال وم

وة  إن الثمرة التي تنتجھا: "فأجاب نوح" ما تنتجھ؟ ة    ، حل سة أو رطب ت یاب ذي    . سواء أكان تج الخمر ال ا تن ب    إنھ بھج قل ی
سان  شیطان  ." اإلن ي   : "فأجاب ال ا شركة ف تكن بین رم   فل وح  ." غرس مزرعة الك ق  : "فأجاب ن ا مواف دھا  ".أن ح  عن ذب

ى  . قردا بالتسلسل ثم ذبح، نزیراخثم ذبح ، اثم أنھ ذبح أسد، الشیطان حمال سیل إل  وجعل دم كل حیوان من الحیوانات ی
وح خصائص الخمر    . أسفل الكرمة ى ن شرب  ، فنقل إل ل أن ی ا   فقب سان منھ ا كالحمل   ، اإلن ا    ، یكون ودیع إن شرب منھ ف

دال  د      ،باعت وي كاألس ھ ق شعر بأن ھ ی ا یتحمل      ، فإن ر مم ا أكث إن شرب منھ شبھ الخن   ،ف ھ ی ر فإن د     ، زی ا لح إن شرب منھ ف
   . یفعلھوال یدري بما، ویتكلم بكالم فاحش، ویغني، فیرقص، مثل قرد عندھا یتصرف، الثمالة

  
(Midr. Agadah on Gen. ix. 21; Midr. Abkir, in Yalḳ., Gen. 61; comp. Gen. R. xxxvi. 3).  

  
دائع الزھور     وقد، لیات اإلسالمیةعن الحیوانات األربعة ھي من اإلسرائی وما ذكر، إن نھایة القصة  اب ب ذكرت في كت

سھ وأن األمر   .إیاس في وقائع الدھور البن  كل ھذا یدل على المنبع الیھودي لإلسالم وكثرة أخذه من الیھودیة لیكون نف
  . والنقل أكثراستمر حتى بعد موت محمد محاولة لسد الثغرات

 
================================================================  

  في القرآنوابن نوح نظریة ابن المقفع عن زوجة نوح 
  

  :كتب ابن المقفع
  

سأكتب .  والمدراشیم مثل التلمود المؤلفات الربانیة الیھودیة) أو التناظر مع(كمال سلسلة أقتباسات القرآن من إألجل 
  :التوراة في ستة أشیاء رد فيتختلف أطراف قصة نوح كما وردت في القرآن عن ما و ح،الیوم عن نو

 
 .التوراة ال تقول ذلك، ھمظالطوفان وكان یع القرآن یقول أن نوحا أنذر قومھ بحصول   -١
 بینما تقول التوراة أن ھذه فترة حیاتھ كلھا،  سنة٩٥٠الطوفان ل القرآن یقول أن نوحا بقي حیا قبل   -٢
 .وفار التّنور"اشارة غریبة ھي  في القرآن   -٣
 .وال تشیر التوراة الى ھذه الحادثة، انھ سینجو ان ارتقى جبال القرآن یقول أن احد ابناء نوح تكّبر واعتقد   -٤
 .ذلك التوراة ال تشیر الى، القرآن یقول أن زوجة نوح كانت كافرة   -٥
 .رسى على جبل أرارات بینما تقول التوراة أنھ، القرآن یقول أن الفلك رسى على الجودي   -٦
 



 ١٤٩

  نقطة فنقطة نحلل أسباب االختالفس
 
اهللا أمر  أو أنھ كان قد أنذرھم بھ؟ إن التوراة ال تشیر إال ھذا بل تقول أن، بحصول الطوفان ھل أنذر نوح قومھ- ١

 .فقط نوحا بأن یبني سفینة وینقذ نفسھ وعائلتھ مع الحیوانات
 

فاضطروا إلى االدعاء بأن نوحا ، هللا في إرسالھ الطوفان إال أن المعلقین الیھود المتأخرین أرادوا أن یمنحوا عذرا    
 .الحقا مما أدى إلى إدخال ھذا التقلید في الكتب المقدسة المسیحیة واإلسالمیة، فعال قد أنذر قومھ بحصول الطوفان

 
ارزًا للبر إذ جلب  ولم یشفق على العالم القدیم بل إنما حفظ نوحًا ثامنًا ك٥(٥: ٢رسالة بطرس الثانیة لقد ورد في      

   )طوفانًا على عالم الفجار
  

وھو الزمن . م. كان موجودا في القرن الثاني ق مما یعني أن التقلید الذي یقول أن نوحا قد أنذر قومھ قبل الطوفان
 .الكتاب المقدس المسیحي المقترح لتألیف الرسالة الموجودة ضمن

 
، إلى تأثر محمد بالتقلید الیھودي غیر المذكور في التوراة" واإلسالم الیھودیة"لقد أشار أبراھام جیجر في كتابھ      

محمد  إلى إقحام شيء من تجربة، بشكل صائب، كما یشیر. نوحا قد أنذر قومھ بحصول الطوفان الذي یقول أن
خالل اعتباره خمسة من  األمر الذي أدى بھ ارتكاب خطأ تأریخي من، قریش، الشخصیة في تعاملھ مع قومھ

   .معبوداٍت كانت موجودة فعال قبل الطوفان، معبودات العربیةال
 

 : الیھودیة عن إنذار نوح لقومھ حسب لویس جنزبركالھاجادةوإلیك ما تقولھ 
 

الذي أنذرھم ، فقد أرسل إلیھم نوحا، تدمیر الخطاة لقد وسعت رحمة اهللا كل شيء حتى بعد أن استقر أمره على    
 .....بھ وكان دائما ما یستعمل الطوفان كتھدید ولكنھم استھزؤوا، یقّوموا طرقھم أنلمائة وعشرین عاما من أجل 

  
  -:قارن ھذا مع ما جاء في القرآن

 
 اإلرسال -١
  ١: سورة نوح })١(ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ َأْن َأنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَیُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم { 
 
 نذاراإل-٢
  ٣- ٢: سورة نوح} )٣(َأْن اْعُبُدوا اللََّھ َواتَُّقوُه َوَأِطیُعوِن ) ٢(َقاَل َیا َقْوِم ِإنِّي َلُكْم َنِذیٌر ُمِبیٌن {
 
 التھدید -٣
ْدُت َأْن َأنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اللَُّھ ُیِریُد َأْن َوال َینَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَر) ٣٣(َقاَل ِإنََّما َیْأِتیُكْم ِبِھ اللَُّھ ِإْن َشاَء َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزیَن {

  ٣٤_٣٣: سورة ھود})٣٤(ُیْغِوَیُكْم ُھَو َربُُّكْم َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن 
 ٣٩: سورة ھود})٣٩(َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َیْأِتیِھ َعَذاٌب ُیْخِزیِھ َوَیِحلُّ َعَلْیِھ َعَذاٌب ُمِقیٌم {
 

 االستھزاء -4
سورة })٣٨(ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن ْصَنُع اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْیِھ َمَلٌأ ِمْن َقْوِمِھ َسِخُروا ِمْنُھ َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر َوَی{

  ٣٨: ھود
 قریش، لتجربتھ الشخصیة مع قومھ إقحام محمد -٥
  ٢٣: سورة نوح}) ٢٣( َتَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسَواعًا َوال َیُغوَث َوَیُعوَق َوَنْسرًا َوَقاُلوا ال َتَذُرنَّ آِلَھَتُكْم َوال{

================================================================  
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التباس حصل  ھو،  سنة٩٥٠جیجر إلى أن سبب ما ذكره محمد في القرآن من أن نوحا قد لبث في قومھ  یشیر -٢  
 . سنة٩٥٠أن التوراة تشیر إلى أن عمر نوح الكلي ھو إذ ، معھ

 سورة}) ١٤(َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ َفَلِبَث ِفیِھْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسیَن َعامًا َفَأَخَذُھْم الطُّوَفاُن َوُھْم َظاِلُموَن {
   ١٤: العنكبوت

 
   ٢٩: ٩ سفر التكوین) و ماتفكانت كل ایام نوح تسع مئة و خمسین سنة (

================================================================  
 "وفار التنور؟"ما معنى  -٣
، إلى مصدر یھودي حاخامي تذھب بنا" وفار التنور"ھو أن عبارة ، أمثال أبراھام جیجر، ما یذھب إلیھ الباحثون  إن

  الحار أو الماء،  المغليیقول أن جیل الطوفان قد عوقب بالماء
 

  ) :أساطیر الیھود (س جنزبركینجد التالي في كتاب لو
 

ألنھم ) فإنھا لن تصل حتى أعناقنا، إن أتت میاه الطوفان من أعلى"- :فأجابوا، سوط عذاب اهللا لقد حذرھم نوح من
إال أن اهللا أمر كل قطرة أن ." ابیعالین فإن أخماص أقدامنا كبیرة بما فیھ الكفایة لتجفیف، وإن أتت من أسفل، ) عمالقة

إن العقوبة التي حلت بھم ھي من . الماء الحار جلود الخاطئین فسمط، تمر خالل جھنم قبل أن تسقط على األرض
، الالأخالقیة وألھبتھم لكي ما ینغمسوا في التجاوزات، رغباتھم الحسیة قد جعلتھم حامین فكمما أن. جنس جریمتھم

  .طة الماء الحاركذلك قد عوقبوا بواس
 

  :قارن
 
َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَھا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوَأْھَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْیِھ اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن { 

  *.....زوجین اثنین  أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من كل جاءحتى إذا .٤٠: سورة ھود})٤٠(َمَعُھ ِإالَّ َقِلیٌل 
================================================================  

 
وح    الھاجادةإشارة ، مما یذكر وم ن ى أن ق ة إل اء       الیھودی دروع ضد الم الھم ك ذكره األساطیر     ، استخدموا اطف ا ت ذا م وھ

  .اإلسالمیة أیضا
================================================================  

ار         -٤ ع الكف د غرق م وح ق ن ن د عن أن اب اء    ، ما سبب ما ذكره محم ول أن أبن وراة تق ع أن الت د نجوا      م ة ق وح الثالث ن
 كلھم؟
أن ، "واإلسالم الیھودیة "من القرن التاسع عشرومؤلف لكتاب  حاخام یھودي، بالنسبة لالبن العاصي فیعتقد جیجر      

وراة ان        "حام"فجعل  محمدا التبس علیھ االمر ول الت ا تق ان بینم ل حدوث الطوف ك    ابن نوح الثالث یقوم بمعصیتھ قب ذل
  للمسألة  تفسیرغیر ھذا وال، حدث بعد الطوفان

 
ة     وأضیف أن السبب قد      ضا لكون القصة الھاجادی ة  ، یكون أی ر التوراتی ب    ، أي غی ول أن نوحا عات ا  تق ى م  اهللا عل

  .وذلك عندما رأى ھول النتائج التي ترتبت على الطوفان، فعلھ بالبشر
 

دأ  ، من الفلك إلى خارج  ا خرجمعند وح (ب ان       ) ن ذي صنعھ الطوف ھ الخراب ال اء بمرارة لرؤیت ال هللا ، بالبك ا رب  : "فق ی
المین  رحیم   ! الع سمى ال ت ت ك    ، أن رحم مخلوقات ك أن ت ان علی ال  أجاب ." وك ق   یأ: "اهللا وق ا الراعي األحم تكلم ، ھ اآلن ت

ان    ،  رجل صالح و مثالي بین جیلكك قد رأیت أن": قائال ،ألم تر كیف خاطبتك بكالم لطیف. معي ب الطوف وسوف أجل
ي      . كل من لھ لحم على األرض ألدمر ن خشب قطران ا م ك تابوت ذا تكلمت معك   ."أصنع ل ذه    ،  ھك اك بكل ھ را إی  مخب

م ، ألرض؟ لكنك حالما سمعت أنك سوف تنقذ في الفلكتطلب الرحمة لكل الكي ، األحداث ذي      ل الخراب ال ك ب شغل بال ت
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ضرب األرض  وف ی سك  . س ك إال لنف بن الفل م ت ت ، ل ھ نجی ت األرض  اآلن. وفی د أن خرب ضرع  ، وبع ك لتت تح فم تف
   "وتصلي؟

 
  :قارن

 
اِفِریَن    َوِھَي َتْجِري ِبِھْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُھ َوَكا  { َع اْلَك ْن َم اَل  ) ٤٢(َن ِفي َمْعِزٍل َیا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوال َتُك َق

َرِقیَن            ْن اْلُمْغ اَن ِم ْوُج َفَك ا اْلَم َسآِوي ِإَلى َجَبٍل َیْعِصُمِني ِمْن اْلَماِء َقاَل ال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّھ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْیَنُھَم
ْوِم                   ) ٤٣( دًا ِلْلَق َل ُبْع وِديِّ َوِقی ى اْلُج َتَوْت َعَل ُر َواْس ِضَي اَألْم اُء َوُق یَض اْلَم ي َوِغ َماُء َأْقِلِع َوِقیَل َیا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَیاَس

ُھ  ) ٤٥(ْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمیَن َوَناَدى ُنوٌح َربَُّھ َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْھِلي َوِإنَّ َوْعَدَك ا) ٤٤(الظَّاِلِمیَن   َقاَل َیا ُنوُح ِإنَّ
اِھِلیَن          ْن اْلَج ي   ) ٤٦(َلْیَس ِمْن َأْھِلَك ِإنَُّھ َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح َفال َتْسَأْلِني َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِم اَل َربِّ ِإنِّ َق

َك َأْن أَ  وُذ ِب ِریَن         َأُع ْن اْلَخاِس ْن ِم ي َأُك ي َوَتْرَحْمِن ْر ِل ٌم َوِإالَّ َتْغِف ِھ ِعْل ي ِب ْیَس ِل ا َل َأَلَك َم ورة}) ٤٧(ْس ودس   ٤٧-٤٢:  ھ
================================================================  

 كتشر التوراة إلى ذل بینما لم، لماذا ذكر محمد أن امرأة نوح كانت كافرة-٥
 

ح إیجاد السبب الذي دعا محمدا إلى اعتبار امرأة نو لقد عجز الحاخام الیھودي اإلصالحي أبراھام گیگر في     
 لذلك فقد قال في، ویبدو أنھ لم یجد سببا في الكتابات الربینیة التي كانت بین یدیھ ا،فلم تشر التوراة إلى ھذ، كافرة
 :وأقثتبس، "الیھودیة واإلسالم"كتابھ 

 
جاء منھ معتقده  بالرغم من صمتھ عن تقدیم المصدر الذي، محمدا قد جعل أیضا زوج نوح من عداد الكافرین إن"

وال في الكتابات ) الیھودي(الكتاب المقدس  الذي لم یذكر ال في، وأنا ال أستطیع أن أجد سببا لھذا التصریح، ھذا
 "الربینیة

 
لماذا "في كتابھ  إذ أن ابن الوراق قد ذكر،  زوج نوح كافرة لحد اآلنأحدھم لم یجد سببا العتبار محمد ویبدوا أن    

 .كافرة أن أحدا ال یعرف لماذا اعتبرت زوج نوح" لست مسلما
 

 :ھنا إال أنني اكتشفت السبب وسأقدمھ
 

جد لعلي أ، المتضمن مجمل األساطیر الیھودیة" ،الیھود أساطیر"، بحثت في كتاب لویس جنزبرك، في البدایة      
 -:فیقول، إال أنني وجدت صاحب الكتاب یعتبرھا امرأة بارة صالحة ,أساسا العتبار امرأة نوح كافرة

 
 ".وزوجات أبناءه الثالثة، إلى أبناءه الثالثة باإلضافة، نجیا من الخطر،  آنوش ابنة، "نعمة"و وزوجتھ الورعة ھ"

 
 ,ھذا یؤي بنا إلى طریق مسدود. آلنوش الرجل البار بارةابنة ورعة ، زوجة نوح، لقد اعتبرت القصة الھاجادیة نعمة 

 لكي نصل إلى مصدر ما یقولھ القرآن عن امرأة نوح، بارة نرید منھا أن تكون غیر
 
 ربما یعود، وھو أقدم مدراش یھودي٠" التكوین رّبا"یضم ما جاء من حكایات في مدراش  خالل بحث لي في كتاب  

 وجدت العبارة التالیة،  اذكرال، إلى القرن الرابع أو الخامس
 

 .٢٣: رّبا التكوین.....زوجة نوح، قایینابن المك وأخت توبال ، كانت نعمة
 

باعتبارھا ، ھذا أن نعمة ھذه كانت منغمسة في الوثنیة إال أنني كنت قد قرأت قبل، كان من الممكن أن أھمل العبارة 
  ووجدت التالي، كإلى كتاب لویس جنزبر فرجعت، )قابیل (قایینمن ساللة 

 

sh
Textbox
Zohar Hadash Noah 29a, Zohar 1 (supplement) 4a, & 68a, Sabba Noah 10d
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ل  ، ابنان لعادة. ولدین اثنین، صلةعادة و، االثنتین) قابیل/قایینحفید ( لكل من زوجتي المك لقد ولد      ل ویوب ، ھما یاب
ال   .وابنة ھي نعمة، قایینھو توبال ، ولصلة ابن ان توب ایین  ك ان       ق د لألوث وا المعاب ذین بن شر ال ل الب د أوائ رع  ،  أح واخت

لفھ    ،  اسما على مسمى قایین-لقد كان توبال. وتعزف ھناك تي تغنىیوبال الموسیقى ال ایین ألنھ قد أكمل عمل س د . ق  لق
د والنحاس  قایینوكان توبال ،  جریمة القتلقایینارتكب  دات المستخدمة     , أول من عرف كیف یصقل الحدی لیجھز المع

ة   لقد أخذت  .في الحروب والمواجھات ة "نعم ن األصوات ا   " المحبوب صنج       اسمھا م ن ال ي كانت تصدرھا م ة الت لجمیل
  .كانت تدعو المتعبدین لكي ما یقدموا فروض العبادة لألوثان النحاسي عندما

 
ن         ووجدت ھذا ل ب ن محیائی ن متوشائیل ب ة بنت المك ب ن    النص في الكتاب أیضا والذي كان یتحدث عن نعم وخ ب أخن

 -:قابیل المذكورة أعاله/قایین
 
ة    رأة ام(العكس من إستَھر  على" ع المالئك ال     ، )رفضت الوصال م ة أخت توب ادت نعم ایین ق ى     ق ة إل ة المالئك المحبوب

شمدون  ، سبل الظالل ة  (فمن اتصالھا ب د المالئك شیطان  ) أح شأ ال ِمْدیا  ن ة        . َأْش ل كل ذری اء مث ة الحی ت قلیل د كان ایین لق  ق
 ".الحیوانیةلالنحرافات  ومثلھم كانت میالة، )قابیل(

 
ة               إذن ربما اختلط عل    اجرة ومنحرف ة بنت المك الموصوفة كف ع نعم وح، م وش زوجة ن ت آن ى محمد شخصیة نعمة بن

د،             ة الخطأ لمحم ى   ووثنیة، وربما اختلط على بعض قلیلي العلم في الھاجادة الشخصیتین مما وصل المعلوم ا أدى إل مم
 .وضمھا إلى امرأة لوط، امرأة نوح كافرة خائنة اعتباره

 
 :قارن

 
ا    اهللا للذ وضرب{ ا صالحین فخانتاھم ن عبادن ن      ین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین م ا م ا عنھم م یغنی فل

  ١٠: سورة التحریم} اهللا شیئا وقیل ادخال النار مع الداخلین
================================================================  

د سریاني   إن التقلید الذي یقول أن فلك نوح رسى على -٦ د ،  الجودي تقلی ا       وللمزی سو منجان رم ألفون راجع بحث المحت
   .وھو في ساحة الترجمة في المنتدى، ترجمتھ الذي" التأثیر السریاني على أسلوب القرآن"المعنون 
================================================================  

  
  :مرشد إلى اإللحادتعلیق 

  
ن         حقیقة وجھة نظ ط م د یكون حدث خل ك، فق د ذل ا بع ذه      رك في قصة نوح وزوجتیھ یجب اعتبارھ ذه وھ ین ھ د ب محم

لكٍل من الیھودیة واإلسالم أالحظ دوما رغم كون   ألنھما بنفس االسم، لكن شخصیا من خالل دراستي المطولة المقارنة
د،       الیھودیة المقدس، لكن ھناك تعدیالت  القصص القرآنیة مأخوذة مما في كتاب ا محم وم بھ ا یق سیطة دوم ات ب واختالف

ا شابھ، أو طرح تفاصیل           قد تكون ة وم ة والعقیدی ات األلوھی ي النظری دما ف ر تق دة مخترعة    لطرح وجھة نظر أكث جدی
د وأصحابھ واضطھادات           اة محم ن أحداث حی سیة م شس       للقصص تتضمن إسقاطات نف ي قری ن بن ین م وثنیین المكی ال

ك األحداث          ت والجداالت التي كانتوكنانة ضدھم وبعض االحتجاجا س تل ى أن نف شكل مكشوف عل ھ فیضعھا ب تقال ل
ا ھي              المرویة بوضوح في القرآن ى أنھ ثال، عل ة م ي مك د ف ي عصر عوة محم ا حدثت ف واألحادیث والسیرة على أنھ

ھ   ل} حدثت في عصر نبي ما قبلھ، وھذا كثیر جدا مثال في قصة موسى عدة إسقاطات كقول فرعون نفسھات ي علی و ألق
راء         } أسورة من ذھب ھ اطرد الفق الوا ل م ق ن أنھ وح م ي قصة ن ن ظاھرة        وما یأتي ف ا م دك وغیرھ ن عن ساكین م والم

ن        م یك د ل دي محم رأي عن سیة، إذن ال ا،          اإلسقاطات النف ات إطالق ف القصص أو الروای ة مؤل ع بموھب ط شخصا یتمت ق
دات وشعائر  قرآنا وأحادیث وسیرة وت یعني تجد كل ما في اإلسالم  قالید التوارت مستمدات من غیرھا من قصص معتق

ن الزرادشتیة   األدیان األخرى وباألكثریة الیھودیة والمسیحیة والتقالید العربیة الجزیرعربیة وقلیل ر     . م د یغی ط ھو ق فق
اط    زق بأنم ث تصیر        بعض القصص بأسلوبي التحریف أو القص أو الل سلوى بحی ن وال ھ لقصة الم ة كتعدیل  ضد  مختلف
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ا لقصة شاول      الیھود وكذلك قصة جدعون من عھد ي أعطاھ لمجرد سد عدم حفظھ لقصة شاول       ) طالوت (القضاة الت
ة  د تلك القصةووداو د (ھي   المعقدة والملحمة األصیلة المطولة، كما سنشرح فیما بعد كل ذلك وغیره في دراسة قادم  نق

  )اإلسالم
  
 

ائھم وطاعتھم      ھ ھي اختراع محمديعلى كل في الختام مسألة امرأة زوج نوح وابن ن آب ین م وإضافة بحتة یعظ بھا البن
د   ) الوثنیة الكفر والشرك بالتعابیر(على الوثنیة  اع محم وضرورة البراء واالستبراء والوالء من الوثنیین المشركین واتب

  .عقیدتنھ التوحیدیة وتعالیمھ الجدیدة في
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
٥مراجع القصة عند لویس جینزبرج ج  

 
 
19 Sanhedrin 10Sa-l08b (the measures against fire and water, of which they boasted, are 
mentioned, but the meaning of the words used in the description is obscure); BR 30. 7; Tan. 
Noah 5; Tan. B. 1,25 (God could have saved Noah without the ark; but its construction was to 
serve as a warning to the sinners to arouse them to repentance); Aggadat Bereshit 1, 2; 
Koheleth 9. 14; Koheleth Z., 125; PRE 22 and 23 (hereit is stated that the construction of the 
ark took fifty-two years); Yashar Noah, 14a-14b, where Methuselah and Noah are said to have 
endeavored to induce the sinners to repent. The 120 years are of course inferred from Gen. 6. 
3, which these sources as well as others (Sifre N., 43, end; Midrash Tannaim 39; Mekilta 
Shirah 5, 38b; Mekiita RS; 32; EZ 2, 174; ER 16, 80; Onkelos and Yerushalmi Targumim on 
Gen., loco cit.) understand to say that God made this time an allowance to the sinners in order 
that they should repent and that Noah should exert his influence as an admonisher and 
preacher. This conception is also prevalent in ancient Christian literature; comp. Aphraates, 
138; Origen, Contra Celsum, III, 41; ps.Tertullian, 3, 30; Julius Africanus (cited by Syncellus, 
21); Ephraim, I, 47 E-F; Christian-Palestinian Homilies in Anecdote Oxon., Semitic Series I, 
part IX, 56; Methodius, Symposium; Ewangel of Seth (in Preuschen, Adamschriften, 39); 
Jerome, Gen., loco cit. Some Church Fathers like Origen, ps.-Tertullian, and Julius Africanus, 
speak of a 100 years, during which the ark was constructed. This is not an inaccuracy, but, as 
was explicitly stated by Africanus, it wishes to convey that the word of God (Gen., loco cit.) 
reached the wicked generation when the youngest of them was twenty years old (this is to be 
explained in accordance with note 69 on vol. I, p_ 326), and to these the opportunity of 100 
years for repentance was extended. The reason for this view is to be found in the chronological 
difficulty which Gen., loco cit., offers; camp. Rashi, ad loco. On Noah's preaching for 
repentance, comp. further Clemens "First Epistle," 7. 6; Clemens Alexandrinus, Stromata, 1, 
21; Visio Pauli, 50 (the construction of the ark lasted 100 years); TheophiIus, 3. 19; 1 Peter 3. 
20. Comp. also Ginzberg, Haggada bei den Kirchenu., 77-78. The view that Gen., lac. cit., 
wishes to say that henceforth the duration of a man's life will not be longer than 120 years is 
given by Philo, Quaestiones, Gen., 1, 91; Josephus, A ntigui. , I, 32; Lactantius, Institutiones, 
2. 14-15. This is also the view of later rabbinic writers; comp. Ibn Ezra, ad loc.-On the changes 
of the course of the sun, comp. Ascension of Isaiah 4. 5; Enoch 80. 4-5, where this and similar 
miracles as preparations for the last day are mentioned. Shabbat 156b (top) reads: God causes 
the planet Jupiter to appear in the east instead of in the west in order to teach Abraham not to 
attach any importance to astronomy. Comp. Steinschneider, Hebriiische Bibliographie, XVIII, 
61-62, concerning similar statements in Arabic literature. On the additional week, after the 
lapse of the period of respite, during which he was granted the anticipation of the enjoymnent 
of paradise, comp. Yerushalmi Targumim on Gen. 7. 4 and 010: Tosefta Sotah 10.3-5; ARN 
32, 92; Ephraim, I, 5. 2 E, and the sources cited in the following note. 
 
20 Tosefta Sotah 10. 3-5; ARN 32, 92-93: Sanhedrin 10Sb (on the text comp. Lekah, Gen. 6. 
3, where the reading seems to be 1M'/:) instead of 1,£)on, according to which it is said that the 
death of the pious has the atoning power to avert impending misfortunes for some time; comp., 
however, Lekah, Gen. 7.4); BR 3.6 (in the week of mourning for Methuselah God caused the 
primordial light to shine) and 32. 7; Yerushalrni Mo'ed Katan 3, 82c; TehiIIim 26, 220 (God 
did not wish Methuselah to die at the same time as the sinners); Yashar Noah, 14a-14b 
(compiled from different sources. First it is said that Noah and Methuselah were the only pious 
persons left one hundred and twenty years before the flood; then it is asserted that the pious, 
people died five years before the flood; finally it is remarked that Lamech, Noah's father, died 
about the same time, but that he followed the path of his father and son whole-heartedly; on 
Lamech comp. note 64 on vol. I, p. 142, and note 4). Comp. also Philo, Quaestiones, 2. 13, 
who, together with the explanation given in rabbinic sources concerning the seven days of 
respite to induce the sinners to repent, mentions the view that the last week before the 
destruction of the world corresponds to the first week of the creation. in order to show that 
both came from God. The same explanation is found in Lekah, Gen. 7. 4. The last week is 



regarded as a week of "mourning" for the men destroyed in the flood; BR 27, (end) and 32. 7; 
Mo'ed Katan, lac. cit.; Tan. B. I, 30, and III. 21; 'Tan. Shemini 1; ER 31, 162. God, of course, 
knows everything beforehand; when Scripture says (Gen. 6. 6) that He repented because He 
had created man, it merely implies that He repented in the same manner as a father rejoices at 
the birth of a son, although he knows that sooner or later he must die; for joy, as well as 
mourning, has its time. Comp. on this point BR and Tan., lac. cii.; Philo, Quaestiones, ad loc.; 
Quod Deus sit immutabilis, 5; Clementine Homilies, 3. 39. See further Sukkah 52b, and PRK, 
19b, concerning four and six things, respectively, of which God repented of having created 
them; they are: The evil inclination, idolatry, the generation of the flood, the Chaldeans, the 
Ishmaelites, and Israel's captivity in Babylon. It should be observed that, with the exception of 
ARN, lac. cit. (upon which Yashar, loco cit., is dependent), which makes mention of the pious 
and the righteous of the antediluvian generations, the other sources know only of the pious 
Methuselah. Maimonides, Guide of the Perplexed, II, 39, cites the following expressions, from 
unknown sources: "The court of justice presided by Methuselah" and "the house of learning of 
Methuselah". He rightly remarks that these terms mean persons who taught their 
contemporaries, and endeavored to guide them in God's ways. Comp. notes 1 and 64 on vol. I, 
pp. 105 and 142, respectively 
 
 
26 Sanhedrin 108b; Rosh ha-Shanah 12a; Zebahim 113b: Yerushalmi Sanhedrin 10, 29b; WR 
7. 6; Koheleth 9. 4; PRE 22; Yelammedenu in Yalkut II, 508, on Is. 64. 1 (according to this 
passage, punishment by fire came upon the generation of the flood because of the robberies 
they had practised; compo also Jerome. on Is. loc.cit., who reproduces this tradition somewhat 
inaccurately); Hashkem 15a; Tan. B. III, 13; Tan. Zaw 2; Tehillim 11, 100; Targum 
Yerushalmi Gen. 7. 10: Aggadat Bereshit 4. 10. On the sexual dissipation of this generation 
(onanism, sodomy, and other abominations), camp the sources cited in note 17, as well as BR 
26. 4-5,30. 2, and 32. 7; Zohar 1, 62a and 66a. See further note 39. The punishment by fire 
during the flood is connected with the conception of the worldconflagration which then took 
place for the first time; comp. Ginzberg, 10, 19 = Ha-Goren IX, 51 



 ١٥٤

      إبراھیمإبراھیمإبراھیم: : : القرآنالقرآنالقرآناء اء اء أنبیأنبیأنبیمن مصادر قصص من مصادر قصص من مصادر قصص    الھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

  لمرشد إلى اإللحاد وابن المقفع
  
 

   خلیل اهللاخلیل اهللاخلیل اهللاإبراھیم إبراھیم إبراھیم 
 

رھیم    )إبراھیم و الجیل الشریر(  الفصل الخاص بقصص إبراھیم  الموضوع األول من   ن والدة إب دث ع ھ   ، یتح نالحظ فی
ر  دیق اهللا"تعبی ة      " ص صص الھاجادی ي الق رًا ف ر كثی ذا التعبی رر ھ ل اهللا، ویتك فأو خلی ـ واألس ة ك د (ار األبوكریفی عھ
  .اوغیرھم) رؤیا إبراھیم(و) إبراھیم

 
رآن        ي الق ُھ                 {: قارن مع ما جاء ف َذ اللَّ ًا َواتََّخ َراِھیَم َحِنیف َة ِإْب َع ِملَّ ِسٌن َواتََّب َو ُمْح ِھ َوُھ ُھ ِللَّ َلَم َوْجَھ ْن َأْس ًا ِممَّ َسُن ِدین ْن َأْح َوَم

  ١٢٥: النساء} )١٢٥(ِإْبَراِھیَم َخِلیًال 
  

================================================================  

ة،        والقمر  والقمر  والقمر النجومالنجومالنجومیعرف أن   یعرف أن   یعرف أن   إبراھیم  إبراھیم  إبراھیم   سوا آلھ ة،        والشمس لی سوا آلھ ة،        والشمس لی سوا آلھ وأن اهللا  وأن اهللا  وأن اهللا   والشمس لی
  یحطم األصنام وینجو من نار التنوریحطم األصنام وینجو من نار التنوریحطم األصنام وینجو من نار التنور،و،و،و   واحدواحدواحد

  
رن     في القدم، فقد ةأسطورة موغل  ى نصف ق یالد   وجدت في مخطوطات قمران من الكتب األسینیة التي تعود إل ل الم قب

دین    ) سفر التكوین المنحول(في سفر أبوكریفي ھو  ین العھ ا ب ات م ینیة  _انظر كتاب ب األس  ،ووجدت  ٤٩٣ص_١ج_الكت
ا     ،٢ج_كتابات ما بین العھدین_) سفر الخمسینیات( مقاربة في  ةكذلك بصور  ي قمران مم ھ ف والذي عثر على أجزاء من

  Gen. R. xxxviii. and Tanna debe Eliyahu, ii. 25بینیة في  وتوجد في النصوص الر.أیضًایدل على قدمھ الشدید 
   

   النموذج األول للقصة الھاجادیةالنموذج األول للقصة الھاجادیةالنموذج األول للقصة الھاجادیة
   
  )میالد إبراھیم(
  

ول أن           ذي یق در ال  رأى الملك نمرود مولد إبراھیم في النجوم حیث كان یتقن علم قراءة النجوم بمكر، وكان خائفًا من الق
ھ         ل سیعلو علی ذا فھ  . في یوم معین یولد طف ي شأنھ،            لھ ھ وسألھم النصیحة ف ھ وحكام ى أمرائ د أرسل إل ھ ق ي ارتعاب و ف

راً               : "فأجابوه ًا كبی ي بیت ك یجب أن تبن ا أن ع علیھ ن        . نصیحتنا المجم د أن م دخول، وتتأك ى موضع ال وتوقف حراسة عل
دن      دما ُیَولِّ ام    كامل مملكتك سوف تأتي كل النساء الحبالى مع قابالتھن، اللواتي سوف یبقین معھن عن دما تصبح أی ھن، عن

النساء مكتملة، ویولد الطفل، سوف یصبح واجب قتلھ إن كان صبیًا، لكن إن كان الطفل بنتًا سوف تبقیھ حیًا واألم ستنال    
  "ھذا یحدث للمرأة التي تلد بنتًا: "ھدایا وثیابًا ثمینة، وسف یعلن منادي

  
شره               م ن ًا ت ن إعالن اء بیت عظیم         كان الملك مسرورًا بھذه المشورة، وأعل اریین لبن ل المعم ستدعیًا ك ة م ل المملك ي ك . ف

نعھن      . وعندما اكتمل. ستون ذراعًا ارتفاعھ وعرضھ ثمانون     اك، لم ى ھن الى إل ساء الحب أصدر أمرًا ثانیًا مستدعیًا كل الن
  .أمھاتھنمن الھروب من ھناك، عالوة على ذلك استدعى القوابل للبیت وأمرھن بقتل كل األطفال الذكور عند صدور 

  
  .لكن لو ولدت امرأٌة بنتًا، تكسى بثوٍب حریرّي فاخر مفروز، وتقاد خارج بیت االحتجاز بتكریمات عظیمة

sh
Textbox
Sources of all versions of legend: PRE 26, Yasher Noah 20a-20b, 23b-26b, Aseret ha Dibrot 2, Ma'asiyyot G 2:3, Ma'aseh Abraham in BHM: 25-34, Nedarim 32a, BR 30: 8, 38:13, BaR 18: 21, Shir 5:16, 1:12, PR 21: 105a, Tan. Lek 3, Behar 1, Tan.B 1: 60, 3:105, and 2: 100 (introduction 144), Esther R 2: 5, Abodah Zarah 1:3, BHM 11: 18, Apocalypse of Abraham, MHG 1:188-189, 11:118, Baba Barta 10a, Koheleth 7:26,  ER 5:27, EZ 25:47-48, Pesahim 118a, BR 44:13, Sh R 8,  DR 2:29, Tan. Tezawweh 12, Tehillim 119:48, Gen. R 38 and 42, Er 53, Pesik. R 33, Cant. R 8:8, Tanna debe Elilyahu 2:25, Alphabet of Ben Sira 22b, Jubilees 12, Yerahmeel71-72, Ma'aseh G 3, philo in De Decalogo14: 192
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Text Box
أسطورة موغلة في القدم، فقد وُجِدَت أجزاء منها في نصوص تعود إلى أسفار تقدَّر تواريخها بما بين القرنين الأول والثاني الميلادي مثل سفر رؤيا إبراهيم والخمسينيات (اليوبيلات) 12، وهذا الأخير عُثِر على أجزاء أثرية منه في مخطوطات قمران (البحر الميت) فهو قديم للغاية، وتوجد في النصوص الربينية لأحبار اليهود مثل التكوين ربا   Genesis or Bershit Rabbah 3, 35, 38, and 42 and Tanna debe Eliyahu 2: 25، والتكوين ربا أقدم من زمن محمد.



 ١٥٥

  .لیس أقل من سبعین ألف طفل ُقِتلوا بالتالي
  

دف  : "وبعد ذلك وقف المالئكة أمام الرب وقالوا     یم والمج آرل   . أال ترى ما یفعل ھذا األث ن كن ر   . نمرود ب ذبح كثی ذي ی ًا ال
ال  . جدًا من األطفال األبریاء الذین لم یرتكبوا أي مضرة      رب وق م وأرى       : "أجاب ال ا أعل ة المقدسون، أن ا المالئك م أیھ نع

وأنتم سوف تكونون شھودًا على . ذلك، ألني لست ھاجعًا وال نائمًا، أنا أشاھد األمور المخفیة وتلك التي تم اإلعالن عنھا      
  ."ف، ألني سوف أحول یدي ضده لعقابھما سوف أفعل بھذا األثیم والمجد

  
ل       ت بالطف راھیم، حبل أم إب ارُح ب ل        . في ذلك الوقت تزوج ت ن الحم ة م ة ثالث ي نھای م جسمھا ف دما ازداد حج وأصبح  . عن

  .ماذا یزعجك، یا زوجتي، ولم صار وجھِك شاحبًا وجسدك متورم جدًا: "سألھا تارح. وجھھا شاحبًا
ٍل،       : "لكن تارح لم یصدقھا وأصر ". ن ھذا المرض  كَل سنٍة أعاني م   : "أجابت وقالت  ى بطف ك حبل دو أن ي جسدِك، یب أِرن

  .وما أن وضع یده على جسدھا حتى حدثت معجزة. إن كان األمر ھكذا فإنھ یتوجب علینا عدم انتھاك أمر إلھنا نمرود
در األم       ى ص ھ  . أصبح تارح ال یشعر بیدیھ تمامًا وارتفع الطفل حت ال لزوجت ِت ت : "وق الحق  أن ین ب ر    " تكلم ان غی ا ك ، وم

  .واضح لھا صار واضحًا
  

ًا       دافت كھف عندما اقترب وقتھا، تركت المدینة برعب عظیم، وھامت في الصحراء، ماشیة على حافة الوادي، إلى أن ص
  .أمامھا

ن ن           ًا م ن ممتلئ دًا، كل الكھف ك دت ول ًا، وول صبي   دخلت إلى ھذا الملجأ، وفي الیوم التالي شعرت ألمًا مفاجئ ا ال ور ُمَحّی
  .الطفل الذي ُوِلَد كان أبانا إبراھیم. وكانت األم سعیدة جدًا. وكذلك من عظمتھ

كٌ        : "ناحت أمھ، وقالت البنھا    ھ نمرود مل ذي فی ت ال لٍ     . واحسرتاه ألني ولدتك في الوق ف طف ل سبعون أل ك ُقِت ا  . لطلب وأن
  .َكوأراد ذبَح. أنھ قد سمع بوجودك. عملت برعٍب عظیم حسابي لھ

أخذت الثیاب التي كانت ترتدیھا ولفتھا . األفضل لَك أن تھلَك ھنا في ھذا الكھف من أن ترك عیني وقد مَت على صدري   
  " .علَّ الربَّ یكون معَك، وعلھ ال ُیخزیَك وال یتخّلى عنك: "وتركنھ في الكھف، قائلةً . حول الطفل

   
  
  )الطفل یعلن عن اهللا(
  

أرسَل اُهللا جبرائیَل َسَفًال لیعطَیھ لبنًا لیشرَب، وعلھ المالُك  . كھف، دن مرضعة، وبدأ في النحیبھكذا ُھِجَر إبراھیُم في ال  
امٍ               ى عمره عشرة أی ى، ومصھا حت ل الیمن د الطف ن اإلصبع الخنصر لی رك       . یتدفق م ان، وت ض وساَر حوَل المك م نھ ث

وادي        ِة ال ى طول حاف شمس، وظھرت الن    . الكھَف، وذھب عل ت ال دما غاب ال  عن ة   : "جوم، ق م اآللھ ك ھ ْن حلَّ   !"  أولئ لك
ة       : "الفجُر، ولم یعد ممكنًا أْن ُترى النجوُم بعُد، ثم قال    سوا آلھ م لی دمَِّم الصالة لھؤالء، ألنھ ن أق وًا أشرقت    ."  أنا ل م ت ، ث

تكلم   شمُس، ف د     : "ال اه سوف أمج ذا إلھي، إی ال     ."  ھ شمُس، وق ْت ال ة ذھبی ن ثانی اً   : "لك یس إلھ ھ ل ر،  ، ."  إن ھ القم وبرؤیت
دیسَ  herدعاھا   ُر، فصاح    .   إلھتھ التي لھا سوف یقدم اإلجالَل والتق م احتجب القم ذا : "ث ضاً _ھ ن     _أی د م ًا، یوج یَس إلھ ل

  .یجعلھم یغربون بأمره
  

ة   ھ بالتحی ل وقابل الُك جبرائی ھ الم ُرَب من دما ق َسھ عن دث نف زال یح ان ال ی َك: "ك سالم علی راھیُم." ال ردَّ إب َك وعلی: "، ف
ٍب،       ."  أنا المالك جبرائیل، رسول الرب   : "فأجاَب جبرائیلُ "  من أنَت؟ : "وسأَل."  السالم اٍء قری ِع م ى نب راھیَم إل اَد إب وق

  .وغسَل إبراھیُم وجَھھ ویدیھ وقدمیھ، وصلى إلى الرب، راكعًا وساجدًا
  

ةِ     ھ        أثناَء ذلك فكرت أُم إبراھیَم في أسًى ودموٍع، وذھبْت صاعدًة من المدین ھ فی د تركْت ت ق ذي كان ي الكھف ال اده ف .   الفتق
تْ   رارٍة، وقال ْت بم ا بك دٍة ابَنھ َر واج ود     : "غی ة واألس ة، الدبب وش البری سًة للوح حى فری ھ أض ھ لكن ي ولدْت ي ألن ل ل وی

راً     . ذھبْت إلى حافة الوادي، وھناَك وجَدْت ابَنھا  !  والذئاب ا كثی د نم ان ق ھ ك صبيَّ  خا. لكنھا ما تعرفْت علیھ، ألن ْت ال : طب
لقد ذھبُت صاعدًة  : "فأجاَبْت"  ألِي ھدٍف قد جئِت إلى الصحراِء؟   : "ثم استأنفَ ."  وعلیِك السالمُ : "فردَّ."  السالُم علیكَ "

ارح،     : "فردْت األُم علیھ"  من جلَب الطفَل إلى ھنا؟: سألھا إبراھیم ."  من المدینِة الفتقاِد ابني    ن زوي ت ُت م د حمل كنُت ق



 ١٥٦

َح              وعندما   د ذب ا ق ھ كم ان، ویذبَح ن كنع ا، اب أتَي ملُكن ي رحمي، خشیَة أن ی ي ف حانت أیام والدتي، كنت في قلٍق على ابن
دُت       .  سبعین ألَف طفٍل ذكٍر آخرین     يَّ آالُم الوضع، وول بشقِّ النفس وصلُت إلى الكھِف في ھذا الوادي عندما استولت عل

  .لكني ما وجدُتھ. اآلَن جئُت الفتقاِده. ُت إلى منزلي ثانیةابنًا، والذي تركُتھ خلفي في ھذا الكھِف، وعد
  

  "بالنسبِة إلى ھذا الطفِل الذي تتحدثین عنھ، منذ متى كان ھذا؟: "ثم تحدَث إبراھیُم
  

  ."كاَن ھذا منذ حوالي عشرین یومًا: "األم
  

  " للبحِث عنھ بعَد عشرین یومًا؟ھل ھناك امرأة في العالِم ستھجُر ابَنھا الرضیَع في الصحراِء، وتأتي: "إبراھیم
  

  ."الرب سُیظِھر نفَسھ كإلٍھ رحیٍم: "األم
  

  ."أنا االبُن الذي قد جئِت للبحِث عنھ في ھذا الوادي: "إبراھیم
  

  "لكْن عشرین یومًا من العمر، وتقدر أن تمشي من قبِل اآلَن، وتتحدث معي بفِمَك؟! ابني كم كبرت: "األم
  

قد ُعِرَف إلیِك أن ھناك في العالم عظیمًا، مھیبًا، حیًا، إلٌھ ذو وجوٍد أبدّي، الذي ھو  _ یا أمي _ ذاھكذا صاَر، ول  : "إبراھیم
  .ھو في السماِء باألعلى، وكل األرِض ممتلئة من عظمِتھ. َیرى، لكْن ال یمكن أْن ُیرى

  
  "، ھل ھناَك إلٌھ بجانِب نمروَد؟!ابني: "األم

  
ذا _وإلھ األرض، ھو أیضًا إلُھ نمروِد بِن كنعاَن، اذھبيإلھ السماوات  _ أمي_بلى: "إبراھیم ى     _ ل الَة إل ذه الرس ي ھ واحمل
  ."نمروَد

  
ا          دْت ابَنھ ف وج ارح كی ا ت رْت زوَجھ ِة وأخب ى المدین راھیَم إل احُ .  عادت أُم إب َھ ت ِت      _توجَّ ي بی ًا ف رًا وقطب اَن أمی ذي ك ال

كاَن ھذا قانونًا أنَّ مْن سجَد قبالة الملِك ال ُیْسَمُح لھ برفِع رأِسھ . ِھھإلى القصر الملكّي، وسجد قبالة الملِك على وج_ الملِك
ا     ھ       . حتى یأمَره الملُك برفعھ ذكر طلَب نھَض وی ارَح لی ع          . أعطى نمروُد اإلذَن لت دَث م د ح ا ق لَّ م ارُح ك ھ سرَد ت اًء علی بن

أ       .  زوجتھ وابنھ  صبيِّ      عندما سمَع نمروُد القصَة، استولى علیھ رعٌب عظیٌم، وس ع ال ُل م اذا ُیْفَع راَءه م شاریھ وأم . ل مست
َك،        ! ملَكنا وإلَھنا: "أجابوا علیھ وقالوا   ي مملكِت راِء ف ن األم واٍت م وَق رب واٌت ف لما أنَت في رعٍب بسبِب طفٍل صغیٍر؟ رب

راءِ  . قواد آالٍف، قواد مئاٍت، قواد خمسیناٍت، قواد عشراٍت، ومراقبون بال عددٍ       ن األم َد    دْع األحقَر م ب الول ذھب ویجی  ی
ِھ،       : "لكنَّ الملَك تدخَّلَ  ."  ویضعھ في السجنِ   ع أمِّ دث م ھ، یتح ھل رأیتم قط رضیعًا عمره عشرون یومًا یمشي على قدمی

ُل حشِد األمراءِ   "  وُیعِلن بلساِنِھ أنَّ ھناَك ربًَّا في السماِء، الذي ھو أحٌد، وال أحَد بِجواِرِه، الذي َیرى وال ُیرى؟          ُضِرَب ك
  .بالرعِب عند أولئَك الكلماِت

  
ْر  : "قال نمروُد.  في ھذه اللحظِة ظھر الشیطاُن في شكٍل بشرّي، مرتدیًا زیًا حریریًا، وسجد أماَم الملكِ      ارفْع رأَسَك واذك

كَ             : "سأل الشیطاُن الملكَ  ."  طلَبَك ا علی َك بم یُر علی سبِب صبّي صغیر؟ سُأش ي خوٍف ب ھ لَم أنَت خائٌف، ولَم كلكم ف :  فعَل
وَن                     دَمَك ویك َك لیخ ھ ل ْلھم لجلب لِّ المحاربین، وأرس ام، ولك واد، والحك ش األمراء، والق افتح ترسانَتَك وأعِط األسلحة لكّل

  ."تحَت سلطاِنَك
  

ا         ُك واتبعھ ھ       .  ھذه النصیحة المعطاة من ِقَبِل الشیطاِن قِبَلھا المل راھیَم ل سلحًا إلحضاِر إب ًا م شًا عظیم د .  فأرسَل جی ما عن
دةَ          ى اِهللا النج دموِع توسَل إل ٍة لصالِتھ، أرسَل اُهللا     .  شاھَد الولُد الجیَش یقترب منھ، كان شدیَد الخوِف، ووسَط ال ي إجاب ف

َل بوضِع   ."  سینقذَك من أیدي كلِّ أعدائَك. ال تخْف وال تقلْق، ألنَّ الربَّ معكَ   : "المالَك جبرائیَل لھ، وقال    أمَر اُهللا جبرائی
الوا     . ة سوداء بین إبراھیَم ومھاجمیھ    سحٍب سمیك  م، وق مرعوبین من السحِب الضخمة، ھربوا، عائدین إلى نمرود، ملكھ
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ى       ."  دعنا نرحل ونترك ھذه المملكة : "لھ وا وسافروا إل ِك رحل ع المل فأعطى الملُك ماًال لكلِّ أمراِئھ وموظفیھ، وسویًة م
  .بابل

  
  
  )ظھور إبراھیم العلنّي األول(
  

ِة    .  ُأِمَر من ِقَبِل المالِك جبرائیَل باللحاق بنمورَد إلى بابَل_ بأمٍر من الربِّ  _براھیمحینئٍذ، إ  ن الحكم یس م فاعترَض بأنھ ل
ات      ك الكلم ھ بأولئ َل طمأَن ق، وال حصانًا للركوب،       : "أْن یقوَم بحملٍة ضد الملِك، لكن جبرائی یلة للطری اج وس َت ال تحت أن

ین وال محاربین لمواصلة الحرب مع ن      ل        . مرود، ال عربات، وال راكب ى باب ي، وسأحملَك إل ى كتف ط ستجلس عل َت فق . أن
سكنِة       .  فعَل إبراھیُم كما ُأِمَر، وفي طرفة عیٍن وجَد نفَسھ ِقباَل بواباِت مدینِة بابلَ         َة، وصاح بال أمِر المالِك، دخَل المدین ب

اٍل صوٍت ع اَك ب َد  : "ھن د اهللا، وال أح د األح و الواح دّي، ھ واِرهاألب رود . بج ھ نم ة، وإل ھ اآللھ سماواِت، وإل و رّب ال . ھ
  ."اعلموا ھذا كحقیقٍة، یا كلَّ الرجاِل، والنساِء، اعلموا أیضًا أني إبراھیم خادمھ، الممثل األمین لبیتھ

  
اَن الحقَّ ألبی              َن اإلیم َره أْن ُیعِل ذي أم َل، ال ذلك رأى المالَك جبرائی َل، وك ي باب ھ ف راھیُم أبوی َل إب ھ قاب دَث  .  ھ وأمِّ ذا تح ل

ھ ال      . أنتما تخدمان إنسانًا من جنسكما، وتقدمان الصالة لتمثال نمرودَ     : "إبراھیُم إلیھم، وقال   ٌم، ولكن ھ ف ھ لدی ان أن أال تعلم
  "یتكلم، وعیٌن، لكنھ ال یرى، وأذٌن، لكنھ ال یسمع، وال یمشي على قدمیھ، وال فائدة منھ، سواء لنفسھ أو لآلخرین؟

  
َع تارُح أولئك الكلماِت، أقنَع إبراھیَم باتباِعھ إلى البیِت، حیُث أخبَره ابَنھ كلَّ ما قد حدَث، كیَف في یوٍم واحٍد قد    عندما سم 

اًً  ین یوم َة أربع َل رحل لَ    . أكم ي باب أًة ف َر فج د ظھ راھیَم ق ھ إب َره أن ابَن روَد وأخب ى نم ارُح إل َب ت ذا ذھ روُد .  ل َل نم أرس
ھ     . ھ مع ابِنھإلبراھیَم، فجاَء أمامَ  َده علی ذي وضَع ی فتجاوَز إبراھیم األقطاَب والوجھاَء حتى وصَل إلى العرِش الملكّي، ال

َھ الحيَّ      : "ھازًَّا إیاه وصائحًا بصوٍت عالٍ    . ُمْمِسكًا َك تنكر اإلل اِن، ألن یا نمروُد، أنَت حقیٌر تعیس، ألنَك ُتنِكر جوھَر اإلیم
ھ، الممث    ات     الثابَت، وإبراھیَم خادَم ي الكلم ھ، وردِّْد ورائ ھ، اعرْف ؤتمن لبیِت َد      : ل الم د، وال أح د األح د ھو اهللا، الواح الخال

شرُ      ھ الب ؤمَن ل ي ی الَم لك َق الع د خل ذي ق ام، ال ع وال ین و ال یھج ِد، ھ ى األب ود إل ّي، الموج ّي، الح و الروح واِره، ھ .  بج
  ."لبیتھویعترفوا كذلك بي، ویقولوا أني خادم اهللا والممثل المؤتمن 

  
رود    ك نم ضًا المل م أی وھھم، ومھ ى وج ناُم عل قطْت األص اٍل، س صوٍت ع ذا ب ن ھ راھیم یعل ان إب ا ك اعتین . بینم دة س لم

ال            م وق ھ، تكل ھ روُح راھیُم، أم صوُت اِهللا؟     : "ونصف سقط میتًا، وعندما عادت إلی ا إب ذا صوُتَك، ی راھیم   "  أھ فأجاَب إب
ا للوجودِ          ھذا الصوُت ھو صوُت الحقیِر م     : "وقال ربِّ علیھ م ال َي باس واتي ُدِع اِت الل لِّ المخلوق ال نمرودُ   ."  ن ك ذا ق : ول

، وأمَر تارَح أْن یأخَذ ابَنھ وُیبِعَده، ویعود أدراَجھ إلى مدینِتھ، ففعل ." حقًا، إلُھ إبراھیَم إلٌھ عظیم وقوّي، مِلك كل الملوِك"
  .األُب وابُنھ كما أمَر الملُك

  
  
  ) الحقِّالداعي لإلیماِن(
  

ضاً        وه مری ًا، سقَط أب راھیمَ      . عندما بلَغ إبراھیُم عشرین عام اراَن وإب ھ ھ ى ابنی الي إل دث كالت ا،   : "تح أستحلفكما بحیاتیكم
ا          ة نفقاتن اٍف لمواجھ ادَر أُي        .  ابنيَّ، بیعا ھذین الصنمین لي، ألني لیس لدي ماٌل ك اَن إذا ب ْن ك ھ، لك ة أبی اراُن رغب ذ ھ نّف

راھیَم، ٍد إب ب  أح ان یجی سعِر، ك ن ال سألھ ع ھ، وی نمًا من شترَي ص اٍت: " لی الث من دوِره."  ث سأل ب م ی رَك؟: "ث م عم " ك
ط؟        .  "قد یكون الجوابُ  ." ثالثون عاماً " وَم فق ذي صنعتھ الی صنِم ال ذا ال " أنَت عمرَك ثالثون عامًا، ومع ھذا ستصلي لھ

صنم؟   ":ویقترب آخُر من إبراھیَم، ویسأل   .  ثم یغادر ویذھب لسبیلھ    ذا ال ون الجواب  " كم سعر ھ اتٍ  : "ویك س من ، ." خم
صنِم    ."  "خمسون عاماً "  "كم عمُرَك؟ : "وثانیًا یطرح إبراھیُم السؤالَ    ذا ال وأنَت الذي عمرَك خمسون عامًا تسجد أماَم ھ

ط؟    وَم فق سبیلھ     "  المصنوع الی ذھب ل ادر الرجل وی ھ یغ صنمین، ووضع حبًال حو       .  وعلی راھیُم ال ذ إب م أخ ا، ث ل عنقیھم
یس  : "یجرھم على األرض، صائحًا عالیًا طواَل الوقتِ  _مع رأسیھما المنكستین إلى األسفل    _و من سیشتري صنمًا الذي ل
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ھ ال یمشي،         دمین، لكن رى، ق ھ ال ی لھ فائدٌة، سواء لنفسھ أو للذي یشتریھ لیصلَي لھ؟ إنَّ لھ فمًا، لكنھ ال یتكلم، عینین، لكن
  ."أذنین، لكنھ ال یسمع

  
ھ                         ْت من ي اقتربی َل امرأة عجوزًا والت شوارِع، قاب ر بال دما م ھ، عن دًا لكالِم راھیَم مندھشین ج ذین سمعوا إب كان الناس ال

ك،         : "قال إبراھیُم.  بھدِف شراِء صنٍم، جید وكبیر، لُیصلَّى لھ وُیَحبَّ     ي ذل ٍح ف ا ال أعرُف أيَّ رب رأة العجوُز، أن ا الم أیتھ
ِت      : "وتابَع التحدَث إلیھا."  ر، سواٌء ألنفِسھم أو لآلخرین   سواٌء في الكبار أو الصغا     ذي كن ر ال ال الكبی دث للتمث ماذا قد ح

ام   : "أجابْت"  قد اشتریِتھ من أخي ھاران، للصالِة لھ؟   ي الحم ُت ف ." لصوٌص، جاؤوا في اللیل وسرقوه، بینما كنُت ما زل
ن     : "استمر إبراھیُم في سؤاِلھا" إن كان ھكذا: "قاَل إبراھیمُ  سھ م ة نف ھ حمای كیف یمكن أن تقدمس اإلجالَل لصنٍم ال یمكن

ورًة      ولي أن ص ن أن تق ف یمك سة، كی اُء، بائ وٌز بھ رأٌة عج ِت ام سھ، أن َل نف رین، مث ِة اآلخ ن حمای ِك م صوص، دع الل
دة، ال                 صنِم فائ ي ال یس ف دي اللصوِص، كال، ل ن أی َسھ، م م ال یحمي نف ًا، ل اَن إلھ و ك ن   تعبدینھا ھي إلٌھ؟ ل ِسھ وال لم  لنف

دَم؟  : "أجابْت المرأُة العجوزُ ."  یبجلھ راھیمُ "  إذا كاَن ما تقولھ صحیحًا، فمن یجب أن أخ ِة،     : "ردَّ إب لِّ اآللھ َھ ك دي إل اعب
شرق، والغرب،                     ھ ال ارح، إل َھ ت َھ نمرود وإل َك، إل ا ھنال لَّ م سماواِت واألرَض، البحَر وك َق ال د خل ذي ق وِك، ال ملَك المل

  "من ھو نمرود، الكلب، الذي یدعو نفَسھ إلھًا، الذي ُتقدَُّم لھ الصلواُت؟. ب، والشمالوالجنو
  

يّ       د      . نجَح إبراھیُم في فتِح عیني المرأِة العجوِز، وأصبَحْت داعیة متحمسة لإللھ الحقیق ذین ق شَفْت اللصوَص ال دما اكت عن
ا مضْت        ًا بحجٍر، وحیثم شوارِع، صاحتْ     حملوا صنَمھا، وأعادوه لھا، كسرتھ قطع ا خالل ال ي طریِقھ ن سیحفظ   : " ف م

  .ھكذا ھَدْت رجًال ونساًء كثیرین إلى المعتقِد الحقِّ."  روَحھ من الھالِك، وینجح في كل أعماِلھ، فیعبْد إلَھ إبراھیَم
  

ا  وصلت اإلشاعاُت عن كلماِت وأفعاِل المرأِة العجوز الملَك، وأرسَل إلیھا، عندما مثلْت أمامھ ، وبخھا          بقسوٍة، سائًال إیاھ
یس       : "فأجابْت المرأُة العجوُز.  كیف تجرؤ على عبادِة أيِّ إلٍھ سواه    د ل د األح ان، الواح أت كاذٌب، أنَت تنكر جوھَر اإلیم

  ."أنَت تعیُش على سخائھ، لكنَك تصلي آلخَر، وتكفر بھ، وبتعالیِمھ، وبإبراھیَم خادِمھ. بجواره آلھة ُأَخُر
  

وز لدفع حیاتھا ثمنًا لحمساھا لإلیمان، وبرغم ذلك استولى خوٌف وارتیاٌع عظیم نمروَد، ألن الناَس  اضطرت المرأة العج  
دیم       اَن الق وُِّض اإلیم ى   .  أصبحوا منجذبین لتعالیِم إبراھیَم أكثَر فأكثَر، وما عرَف كیف یتصرف مع الرِل الذي یق اًء عل بن

  .ا ُأِمَر الناُس بالحضوِر بثیاِبھم الرسمیة، وحلیھم الذھبیة والفضیةنصیحِة أمرائھ، نظم سبعة أیاِم احتفاٍل، التي فیھ
  

راھیَم    . بمثِل ھكذا عرٍض للثروِة والقوِة توقَع أْن ُیخیَف إبراھیَم ویعیَده إلى إیمان الَمِلكِ      بواسطِة أبیھ تارَح، دعا نمروُد إب
ھ لیأتَي أماَم الملِك، لكي یكوَن لھ فرصة رؤیِة عظمتھ وثروِتھ، وم         َض    . جَد سلطانھ، وكثرَة أمرائھ وخدم راھیَم رف نَّ إب لك

  .من ناحیٍة أخرى، أجاَب طلَب أبیھ أْن یجلَس في غیاِبھ مع أصناِمھ وأصناِم الملِك، ویراعیھا. المثوَل أماَم الملِك
  

اتِ          ا ردََّد الكلم ع األصنام، وبینم د ھو اهللا، أسقط أصناَم الم       : "وحیدًا م د ھو اهللا، الخال ي      الخال دأ ف ھم، وب ن عروِش ِك ع ل
بعض، واآلخرون قطع رؤوسھم    . ضربھم بالفأس، باألكبِر بدَأ، وباألصغِر انتھى   ذا     . قطع أقدام ال ھ، وھ ذا سمَل عینی وھ

  .واضعًا الفأَس في یِد أكبِر صنٍم. بعدما حطََّم الكلَّ، ذھَب ھاربًا. كسََّر یدیھ
  

ْن    . صناِم محطمة إلى شظایا، حقََّق من قد ارتكَب ھذا األذىانتھى العیُد، عاَد الملُك، ولما شاھَد كلَّ األ  راھیُم ھو م كاَن إب
راھیمُ  .  ُسمَِّي كالذي قد أذنَب باإلھانِة، فاستدعاه الملُك وسألھ عن دافِعِھ لھذه الِفعلةِ     ھ       : "أجاَب إب د فعل ذا، لق ْل ھ م أفع ا ل أن

  ."ال معھ الفأس في یِده؟ ولو كنَت لن تصدَِّق كالمي، اسألھ وسیخبركترى أنھ ما ز. كبیُر األصناِم الذي حطََّم كلَّ البقیِة
  
  
  ) في األتون الناري(
   

ن اهللا  . السجن وأمر الحارس أن ال یعطیھ خبزا وال ماًء اآلن أصبح الملك شدید الحنق على إبراھیم فأمر أن یلقى في ولك
ھ   استجاب لصلوات إبراھیم ي زنزانت سن . وأرسل جبرائیل الیھ ف اء        ول ام وم واع الطع ھ و زوده بكل أن ل مع ث جبرائی ة لب
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ار لكي       وفي نھایة السنة حضر عظماء المملكة أمام الملك نصحوه.  أمامھ وھو یشرب منھ ینبع ى الن راھیم إل ي إب ان یلق
ك        در المل دھا أص د وعن ى األب ع بنمرود إل ات         یؤمن الجمی ي كل الوالی اه ف ع رعای ى جمی رًا إل ساء صغار   ،أم ًا رجاًال ون

ا         ..لمدة اربعین یوما وكبارًا ان یحضروا حطبا ار فیھ د الن م أوق رن عظیم ث ي ف ى ف ا تلق ى   . وجعلھ ب إل ان   وصل اللھی عن
إبراھیم      . السماء وكان الناس شدیدي الخوف من النار أتي ب سجن أن ی دھا أمر حارس ال ار     عن ي الن ھ ف ي ب ذكر  .و أن یلق

ا اوشرابا طی      اول طعام م یتن راھیم ل سجان أن إب ة ال ا     ل ذلك یجب ان یكون میت نة ول ف    . س ك رغب النمرود أن یق ع ذل م
 األبد فإن أجاب حینھا یلقى إلى النار وإن فني عندھا تدفن رفاتھ ویمحى ذكره إلى  السجن وینادیھ السجان أمام

 
راھیم أأنت حي    : "وعندما صاح السجان ا إب راھیم     " ی دما أجاب إب ش عن ا : "دھ ة القصة أن  "  ......حي  أن سجان  تكمل  ال

اء         ام والم ذي یعطي الطع د ال ھ الواح دھش لبقاء إبراھیم حیًا وسألھ من أعطاه الطعام والماء فأجاب أنھ اهللا إلھ اآللھة اإلل
م            ات، رغ د م ان ق اب لینظر إن ك تح الب إلى كل الكائنات، لما وجد السجاُن أن إبراھیم ظل حیًا في السجن لمدة سنة لما ف

د والحق،            منعھم الطعام والماء عنھ،   ھ الجدی رك إیمان ھ یت ھ أن یجعل ك نمرود ل د المل ستطع تھدی م ی  آمن باهللا علنًا للكل، ل
دِّف         : "عندما رفع قاطع الرؤوس سیفھ ووضعھ على حلقومھ لیقتلھ، ھتف      ھ المج ا فی الم بم ل الع رب، رب ك و ال د ھ الخال

  . على حلقومھ، انكسر إلى قطعفبنفس القوة التي ضغط بھا. لكن السیف لم یستطع قطَع لحِمھ."  نمرود
  

تكن                      ـ ل ھ، ووبخھ وسبھ بوصفھ ب راھیُم كالَم َض إب َسھ، رف َذ نف سجد لنمروَد فینق راھیم لی عندما حاول الشیطان إغواَء إب
ن سوِء المصیر الوشیك،              َو م ھ الصالة لنمرود لینج ملعونًا إلى األبد والحقیر واللعین حتى تركھ الشیطاُن، ثم ناشدْتھ أم

ھ  ."  نار نمروَد یمكن أن یطفأھا الماُء، لكنَّ ناَر الربِّ ال تنطفئ أبدًا، والماء ال یمكنھ إطفاؤھا    : "ھافقال ل  عندما سمَعْت أُم
  ."لعلَّ الربَّ الذي تخدمھ ینقذَك من ناِر نمروَد: "ھذا الكالَم قالت

  
ھ     ..ق الموت حرقًاإبراھیم یذو ولكن النمرود لم یرعِو عن رغبتھ بأن یجعل: ثم یأتي ما ترجمتھ د األمراء لیجلب أرسل أح

ار   للموقع ولكن ما إن اقترب األمیر ھ      .لیلقي إبراھیم في الن ون والتھم ن األت ب م ق اللھی ى انطل دة محاوالت    .حت م إن ع ث
ھ        قامت  راھیم لیلقی ذ إب ن أخ ل م س النتیجة فك ا نف ا كلھ ان لھ ن ك ون ولك ي األت راھیم ف اء إب رق   إللق ان یح ار ك ي الن ف

  .  وسوس للملك أن یستخدم المنجنیق تكملة القصة أن الشیطان....ھو
  

م        سماِء، وتكل ھ           : "وضع نمروُد آِخرًا في المنجنیِق، ورفع عینیھ إلى ال ى فعِل ُم عل ذا اآلث ِدُم ھ ا ُیق رى م ت ت يَّ اُهللا، أن ا رب ی
ي ز ."  مع ل للھ ر قاب اهللا غی ھ ب ان إیمان يَّ إل .  ك ة اإلذَن اإللھ ى المالئك دما تلق أَلھ عن َل، وس ھ جبرائی رَب من اِذِه، واقت : نق

ینقذني : "أجاَب"  إبراھیم، أأنقَذك من النار؟ " ة     ."  اهللا الذي بھ أثق، رب السماء واألرض، س روَح المطیع رُب ال ونظَر ال
  ."على خادمي إبراھیم) أو الھدوء(واجلبي السكینة  ابردي: " :"إلبراھیَم، وأمَر الناَر

  
ل        ال ماَء احتیج إلطفاِء   ةن ك ًة الفاكھ ن الخشب حامل اِت م واِع المختلف النار، تحولت الجذوع إلى براعم، وأنتَجْت كلَّ األن

  .تحولت النار إلى حدیقٍة ملكیٍة، وجلس المالئكة في ھذا المكاِن مع إبراھیَم. شجرٍة حملت نوَعھا الخاص بھا
  

زة  ذه المعج دما رأى ھ یٌم عن احٌر عظ ھ س راھیَم بأن روُد إب َم نم ال اتھ یم: "، فق احٌر عظ ُك ! س ار ال تمل َت أنَّ الن د َعرَّْف لق
ة مبِھجة              ي حدیق سًا ف اس جال َسك للن ِري نف وا وصاحوا بصوٍت      ."  سلطانًا علیَك، وفي نفس الوقِت ُت راَء اعترف نَّ األم لك

ن نعرف أن      كال، یا سیَدنا، ھذا لیس بسحٍر، إنھا قوة اإللِھ العظیِم، إلِھ إبراھیَم، الذي لیَس ب : "واحٍد ر، ونح ٌھ آَخ جواره إل
و   : "آمَن كل األمراِء والناِس باِهللا في تلك الساعِة، األبدّي، إلھ إبراھیم، وصاحوا كلھم   ."  الرب، وإبراھیم خادمھ   رب ھ ال

  ."اُهللا في السماِء فوُق، وعلى األرض تحُت، ال أحَد آخَر
  

راھیم  . لواتي ُعِملَن إلبراھیَم، إلیھ، وسجدوا أمامھجزاِت الاس، الذین قد شھدوا المعجاَء الملُك، واألمراُء، وكل الن     لكنَّ إب
ن أسنة                  : "قال اجني م ن ن ھ ھو م ھ، ألن ي طرق دموه وسیروا ف م، اخ د خلقك ال تسجدوا لي، بل للربِّ، سید العالم، الذي ق

ن   . ِھ، وُیحِضره إلى العالماللھب، وھو من قد خلَق نفَس وروَح كلِّ كائٍن بشرّي، الذي یشكِّل الرجَل في رِحِم أمِّ   ص م یخلِّ
  ."كلِّ األمراض الذین وضعوا ثقتھم فیھ
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لذا لم ."  لن أترَك اَهللا: "إلخ وألنھ ظل ثابتًا وقال.....كان إبراھیم أسمى لیس فقط من الرجال اآلثمین، بل ومن الصالحین     
  .یترَكھ اُهللا، ھو الذي لم یصِغ إلى أبیھ وال إلى أمھ

  
رد الملِك نمرود إبراھیَم، بعد تحمیِلھ ھدایا ثمینة، وفضة وذھب، وُحِلّي، لكنَّ كلَّ أولئك الھدایا لم یسعدَن تنتھي القصة بط 

  .الذین صاروا أتباعًا لدینھ] المترجم_العبید[قلَب إبراھیَم مثل األتباع الثالثمئة 
  

Gen. R. xlii. 5; Cant. R. viii. 8)(  
  

اه    تحكي أسطورة في الفقرة التالیة عن      ا نج  تفكیر ھاران عم إبراھیم أن یؤمن بإبراھیم إذا نجاه اهللا من النار وإال فال، فلم
  .في إیمانھ فأحرقتھ النار) متزعزعًا(اهللا حدث أْن تقرر أن كل من ال یعبد األصنام في النار، كان ھاران مترددًا 

  
اران         ظل یدعو الناس لسنتین، ثم رحل بأمر اهللا إلى كنعان، ھتقول القصة أن   ھ ھ ن أخی وط اب ھ سارة زوجھ ول  ورحل مع

ًا،  ٣٥وأبیھ تارح، وأن األعمال الصالحات لتارح كافأه اهللا علیھا بجعلھ یعیش حتى رأى حفیده إسحاق یصیر عمره       عام
م                 ي اإلث ھ ف َم أیاَم ھ قضى معظ م أن ة رغ اة دخل الجن ذه الحی وكانت مكافأتھ األعظم جعلھ یتوب ویؤمن، وعندما غادر ھ

  . إثمھ األعظم تعریضھ حیاة إبراھیم لالنتھاء على یدي نمرودوكان
 

  .بقیة الفصول ھي عن ھجرة إبراھیم إلى كنعان ومصر
  

  :قارن ھذا مع
 

َسماَواتِ     {: األنعام من سورة وَت ال َراِھیَم َمَلُك ِري ِإْب َذِلَك ُن وِقِنیَن     َوَك ْن اْلُم وَن ِم نَّ َعلَ  ) ٧٥(َواَألْرِض َوِلَیُك ا َج ُل   َفَلمَّ ِھ اللَّْی ْی
یَن              بُّ اآلِفِل اَل ال ُأِح َل َق ْم            ) ٧٦(َرَأى َكْوَكبًا َقاَل َھَذا َربِّي َفَلمَّا َأَف ِئْن َل اَل َل َل َق ا َأَف ي َفَلمَّ َذا َربِّ اَل َھ ًا َق َر َباِزغ ا َرَأى اْلَقَم َفَلمَّ

ي           َفَلمَّا) ٧٧(َیْھِدِني َربِّي َألُكوَننَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّالِّیَن   ْوِم ِإنِّ ا َق اَل َی ْت َق ا َأَفَل ُر َفَلمَّ َذا َأْكَب ي َھ َذا َربِّ  َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َھ
  } )٧٩(َواَألْرَض َحِنیفًا َوَما َأَنا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن  ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر الَسماَواِت) ٧٨(َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن 

                ٧٩ -٧٥: األنعام
  

ُتْم  ) ٥١(َوَلَقْد آَتْیَنا ِإْبَراِھیَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ِبِھ َعاِلِمیَن      {: سورة األنبیاء ومن   ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َوَقْوِمِھ َما َھِذِه التََّماِثیُل الَِّتي َأْن
َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِباْلَحقِّ ) ٥٤(َقاَل َلَقْد ُكنُتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفي َضالٍل ُمِبیٍن ) ٥٣(ِبِدیَن َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا َلَھا َعا   ) ٥٢(َلَھا َعاِكُفوَن   

ِھ  ) ٥٦ (َواَألْرِض الَِّذي َفَطَرُھنَّ َوَأَنا َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِھِدیَن َقاَل َبل َربُُّكْم َربُّ الَسماَواِت) ٥٥(َأْم َأْنَت ِمْن الالَِّعِبیَن  َوَتاللَّ
وَن        ) ٥٧(َألِكیَدنَّ َأْصَناَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدِبِریَن    ِھ َیْرِجُع ْم ِإَلْی ْم َلَعلَُّھ رًا َلُھ َذاذًا ِإالَّ َكِبی ْم ُج َذا     ) ٥٨(َفَجَعَلُھ َل َھ ْن َفَع اُلوا َم َق

اِلِمیَن        ْن الظَّ ِمْعنَ   ) ٥٩(ِبآِلَھِتَنا ِإنَُّھ َلِم اُلوا َس َراِھیُم      َق ُھ ِإْب اُل َل ْذُكُرُھْم ُیَق ى َی ْم        ) ٦٠(ا َفًت اِس َلَعلَُّھ ُیِن النَّ ى َأْع ِھ َعَل ْأُتوا ِب اُلوا َف َق
انُ       ) ٦٢(َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َھَذا ِبآِلَھِتَنا َیا ِإْبَراِھیُم  ) ٦١(َیْشَھُدوَن   َأُلوُھْم ِإْن َك َذا َفاْس ُرُھْم َھ ُھ َكِبی ْل َفَعَل اَل َب وَن  َق ) ٦٣(وا َینِطُق

اِلُموَن           ُتْم الظَّ ْم َأْن اُلوا ِإنَُّك ِسِھْم َفَق وَن          ) ٦٤(َفَرَجُعوا ِإَلى َأنُف ُؤالِء َینِطُق ا َھ َت َم ْد َعِلْم ِھْم َلَق ى ُرُءوِس ُسوا َعَل مَّ ُنِك اَل  ) ٦٥(ُث َق
ُضرُّكُ     وَن        ) ٦٦(ْم َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما ال َینَفُعُكْم َشْیئًا َوال َی ال َتْعِقُل ِھ َأَف ْن ُدوِن اللَّ ُدوَن ِم ا َتْعُب ْم َوِلَم اُلوا  ) ٦٧(ُأفٍّ َلُك َق

اِعِلیَن    ُتْم َف َتُكْم ِإْن ُكن ُصُروا آِلَھ وُه َوان َراِھیَم     ) ٦٨(َحرُِّق ى ِإْب المًا َعَل ْردًا َوَس وِني َب اُر ُك ا َن ا َی دًا  ) ٦٩(ُقْلَن ِھ َكْی َوَأَراُدوا ِب
اَلِمیَن      ) ٧٠(َناُھْم اَألْخَسِریَن   َفَجَعْل ا ِلْلَع ا ِفیَھ ًة      ) ٧١(َوَنجَّْیَناُه َوُلوطًا ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َباَرْكَن وَب َناِفَل َحَق َوَیْعُق ُھ ِإْس ا َل َوَوَھْبَن

   ٧٢ -٥١: سورة األنبیاء} )٧٢(َوُكال َجَعْلَنا َصاِلِحیَن 
 
  

ُدوَن      ) ٦٩(ْم َنَبَأ ِإْبَراِھیَم    َواْتُل َعَلْیھِ {: ومن سورة الشعراء   ا َتْعُب ِھ َم ِھ َوَقْوِم ا      ) ٧٠(ِإْذ َقاَل َألِبی لُّ َلَھ َنامًا َفَنَظ ُد َأْص اُلوا َنْعُب َق
اِكِفیَن   ْدُعوَن   ) ٧١(َع ْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َت ْل َی اَل َھ ُضرُّوَن  ) ٧٢(َق وَنُكْم َأْو َی ْدَنا آَبا  ) ٧٣(َأْو َیْنَفُع ْل َوَج اُلوا َب وَن  َق َذِلَك َیْفَعُل ا َك َءَن

اَلِمیَن   ) ٧٦(َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم اَألْقَدُموَن  ) ٧٥(َقاَل َأَفَرَأْیُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن      ) ٧٤( ي ِإالَّ َربَّ اْلَع ي   ) ٧٧(َفِإنَُّھْم َعُدوٌّ ِل ِذي َخَلَقِن الَّ
یِن  ) ٨٠(َوِإَذا َمِرْضُت َفُھَو َیْشِفیِن ) ٧٩(ِن َوالَِّذي ُھَو ُیْطِعُمِني َوَیْسِقی   ) ٧٨(َفُھَو َیْھِدیِن    ِذي  ) ٨١(َوالَِّذي ُیِمیُتِني ُثمَّ ُیْحِی َوالَّ



 ١٦١

دِّیِن    صَّاِلِحیَن      ) ٨٢(َأْطَمُع َأْن َیْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیْوَم ال ي ِبال ًا َوَأْلِحْقِن ي ُحْكم ْب ِل ي      ) ٨٣(َربِّ َھ ْدٍق ِف َساَن ِص ي ِل ْل ِل َواْجَع
یِم         ) ٨٤(یَن  اآلِخِر ِة النَِّع ِة َجنَّ ضَّالِّیَن        ) ٨٥(َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَث ْن ال اَن ِم ُھ َك ي ِإنَّ ْر َألِب وَن    ) ٨٦(َواْغِف ْوَم ُیْبَعُث ي َی َوال ُتْخِزِن

  ٨٩ -٧٠: الشعراء} )٨٩(ِإالَّ َمْن َأَتى اللََّھ ِبَقْلٍب َسِلیٍم ) ٨٨(َیْوَم ال َیْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن ) ٨٧(
 

وَن     {: ومن سورة العنكبوت  ُتْم َتْعَلُم ْم ِإْن ُكْن ٌر َلُك ْن    ) ١٦(َوِإْبَراِھیَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِھ اْعُبُدوا اللََّھ َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْی ُدوَن ِم ا َتْعُب ِإنََّم
ْن ُدو   ُدوَن ِم ِذیَن َتْعُب ًا ِإنَّ الَّ وَن ِإْفك ًا َوَتْخُلُق ِھ َأْوَثان ُدوُه    ُدوِن اللَّ رِّْزَق َواْعُب ِھ ال َد اللَّ اْبَتُغوا ِعْن ًا َف ْم ِرْزق وَن َلُك ِھ ال َیْمِلُك ِن اللَّ

یُن      ) ١٧(َواْشُكُروا َلُھ ِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن      َبالُغ اْلُمِب وِل ِإالَّ اْل ْم  ) ١٨(َوِإْن ُتَكذُِّبوا َفَقْد َكذََّب ُأَمٌم ِمْن َقْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّس َرْوا  َأَوَل َی
ِشُئ   ) ١٩(َكْیَف ُیْبِدُئ اللَُّھ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌر      ُھ ُین ُقْل ِسیُروا ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ

وَن    ُیَعذِّ) ٢٠(النَّْشَأَة اآلِخَرَة ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر   ِھ ُتْقَلُب َشاُء َوِإَلْی ِزیَن    ) ٢١(ُب َمْن َیَشاُء َوَیْرَحُم َمْن َی ُتْم ِبُمْعِج ا َأْن َوَم
َك یَ     ) ٢٢(ِفي اَألْرِض َوال ِفي السََّماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصیٍر       ِھ ُأْوَلِئ ِھ َوِلَقاِئ اِت اللَّ ُروا ِبآَی ُسوا  َوالَِّذیَن َكَف ِئ

ي         ) ٢٣(ِمْن َرْحَمِتي َوُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم    اِر ِإنَّ ِف ْن النَّ ُھ ِم اُه اللَّ وُه َفَأنَج وُه َأْو َحرُِّق اُلوا اْقُتُل َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِھ ِإالَّ َأْن َق
وَن      ْوٍم ُیْؤِمُن اٍت ِلَق َك آلَی ْذُتْم مِ    ) ٢٤(َذِل ا اتََّخ اَل ِإنََّم ُر           َوَق ِة َیْكُف ْوَم اْلِقَیاَم مَّ َی دُّْنَیا ُث اِة ال ي اْلَحَی ِنُكْم ِف َودََّة َبْی ًا َم ِھ َأْوَثان ْن ُدوِن اللَّ

ْن     ْم ِم ِریَن  َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض ُثمَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َوَیْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعضًا َوَمْأَواُكْم النَّاُر َوَما َلُك آَمَن  ) ٢٥(َناِص َف
یُم   ُز اْلَحِك َو اْلَعِزی ُھ ُھ ي ِإنَّ ى َربِّ اِجٌر ِإَل ي ُمَھ اَل ِإنِّ وٌط َوَق ُھ ُل وََّة  ) ٢٦(َل ِھ النُُّب ي ُذرِّیَِّت ا ِف وَب َوَجَعْلَن َحَق َوَیْعُق ُھ ِإْس ا َل َوَوَھْبَن

  ٢٧-١٧: العنكبوت} )٢٧( اآلِخَرِة َلِمْن الصَّاِلِحیَن َواْلِكَتاَب َوآَتْیَناُه َأْجَرُه ِفي الدُّْنَیا َوِإنَُّھ ِفي
  

ر          ن كثی اء الب دائع الزھور وقصص األنبی ي ب ري، ھنالك قصة من اإلسرائیلیات اإلسالمیة قرأتھا ف راھیم  أ  والطب ن أم إب
   القصة الھاجادیة مشابھةا، مع ھذ النمرود فنبذتھ في الكھف متفقة خافت علیھ إما من بطشة أبیھ أو بطشة

  
ي                   راھیم وصار رجًال ف ر إب ا كب دث لم ذا یح شمس تجعل ھ ن النجوم والقمر وال اه ع وسنرى صیاغة أخرى للقصة أدن

  .تابعوا معنا. حواره مع أبیھ، وإحدى القصص تورد شیئًا شبیھًا في حواره مع الملك نمرود
  

  ٣ال وأصحابھ في دانیال مع قصة دانی٦یلوح لي أن ھذه القصة مستوحاة من قصة جدعون في القضاة: مالحظة
  
  :مالحظات*
  

  . كانت تحیة السالم علیَك والسالم علیكم من عادات الیھود، وقد أخذھا محمد عنھم، وأذكر أني سبق أن سمعت ھذا-أوًال
  

  :الُبَخارّي قال

 َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن-  ٣٣٢٦ 
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا ُثمَّ َقاَل اْذَھْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك ِمْن اْلَمَلاِئَكِة َفاْسَتِمْع َما 

ِحیَُّتَك َوَتِحیَُّة ُذرِّیَِّتَك َفَقاَل السََّلاُم َعَلْیُكْم َفَقاُلوا السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة اللَِّھَفُكلُّ َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة ُیَحیُّوَنَك َت
   َعَلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َیَزْل اْلَخْلُق َیْنُقُص َحتَّى اْلآَن

  ٢٨ و١٢ورواه برقم 
  

  . أخذ محمد مشاعر أم إبراھیم في الجزء األول من القصة، وأعطاھا ألم موسى-ثانیًا
  

 ما ترویھ األسطورة عن النمو الفائق إلبراھیم بتصویر مبالغ فیھ لدرجة أن أمھ لم تعرفھ، ھو كالعادة ما اصطلحنا         - ثالثًا
د     علیھ بقصص میالد المقدَّس أو البطل، فیمكن مماثلة ھذا مع م  ة مضحكة مرضعة محم ا تحكیھ بصورة عاطفیة أكذوبی

  :قالت : حلیمة السعدیة الھوازنیة، في السیرة النبویة البن ھشام عن ابن إسحاق
  

sh
Textbox
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ھ         .  ثم قدمنا منازلنا من بالد بني سعد      دمنا ب يَّ حین ق روح عل ت غنمي ت ا، فكان وما أعلم أرضًا من أرض اهللا أجدَب منھ
ْرع        . ب ونشرب فنحل. معنا ِشَباعا ُلبَّنا   ي َض دھا ف بن، وال یج سان قطرة ل ب إن ا      . وما یحل ن قومن ان الحاضرون م ى ك حت

روح      : یقولون لرعیانھم  بن، وت ِبضُّ بقطرة ل ویلكم أسرحوا حیث یسرُح راعي بنت أبي ُذؤیب فتروح أغناُمھم جیاعًا ما َت
ان ،  غنمي ِشباعا ُلبَّنًا، فلم نزل نتعرف من اهللا الزیادة والخیر حتى مضت    سنتاه وفصلُتھ؛ وكان یِشبُّ شبابا ال یشبُّھ الغلم

  .فلم یبلغ سنتیھ حتى كان غالمًا َجفرًا
  

 .عظیم الجسد عظیم جوف الصدر: جفرًا
  

دة، وھي           -رابعًا ة واح ي لیل ھ، ف د أطالل لیمان عن  واضح أن أسطورة إسراء محمد من مكة إلى المسجد األقصى ھیكل س
ى            الرحلة التي تستغرق شھرین ذھ     دانیین إل ن أور الكل ل م راھیم الطف ة إب ن أسطورة رحل ستوحاة م أخوذة وم بًا وإیابًا، م

  .بابل في یوٍم واحد
ي              ×-خامسًا ن ھشام ف ا اب ذكرنا بأسطورة رواھ ك، ی ي قصر المل ما ترویھ األسطورة ھنا عن إسقاط إبراھیم لألصنام ف

ك      السیرة النبویة عن إسقاط محمد ألصنام الكعبة المحطیة بھا         و یفعل ذل ول وھ اَء   { لما فتح مكة واحتلھا وجعل یق ل ج ق
اً         ان زھوق َق الباطُل إن الباطَل ك ول قصتھ            } الحق وزھ ذا تق اه، ھك ھ أو قف صنٍم بعصاه إال خر ساقطًا لوجھ ا أشار ل فم

  :في یدهاألسطوریة، ولو أن األحادیث األخرى الصحیحة أكثر عقالنیة ومصداقیة تقول أنھ كان یصدمھا بالعصا التي 
  

. وحدثني من أثق بھ من أھل الروایة، في إسناد لھ عن ابن شھاب الزُّھري ، عن ُعَبْید الّلھ بن عبد الّلھ ، : قال ابن ھشام 
دخل رسول الّلھ صلي اهللا علیھ وسلم مكة یوَم الفتح على راحلتھ ، فطاف علیھا وحول البیت : عن ابن عباس ، قال 

َوُقْل َجاَء { :ل النبي صلى اهللا علیھ وسلم یشیر بقضیب في یِده إلى األصناِم ویقول أصنام مشدودة بالرصاص ؛ فجع
فما أشار إلى صنم منھا في وجھھ إال وقع  لقفاه، وال أشار ] ٨١:اإلسراء [} اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوًقا  

 :م إال وقع، فقال تمیم بن أسد الخزاعي في ذلك إلى قفاه إال وقع لوجھھ، حتى ما بقى منھا صن
  ×وفي األصناِم ُمْعَتَبٌر وعلم                      لمن یرجو الثواَب أو العقابا

  
  .ھذا إسناد لیس فقط ضعیفًا بل ھو معضل، وھذا حدیث خرافة

  
  : ، بشكل صادق ھكذا٣١٣٨ولكن رواھا البخاري واللفظ لھ، وكذلك مسلم، والترمذي 

  
أخبرنا ابن عیینة، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد، عن أبي معمر، عن عبد اهللا :  حدثنا صدقة بن الفضل- ٤٠٣٦ 

دخل النبي صلى اهللا علیھ وسلم مكة یوم الفتح، وحول البیت ستون وثالثمائة نصب، فجعل یطعنھا : رضي اهللا عنھ قال
  ).} وما یبدئ الباطل وما یعیدجاء الحق{. }جاء الحق وزھق الباطل{: (بعود في یده ویقول

  
حدثنا ابن أبي نجیح، عن مجاھد، عن أبي معمر، عن عبد اهللا بن مسعود : حدثنا سفیان:  حدثنا علي بن عبد اهللا- ٢٣٤٦

  :رضي اهللا عنھ قال
: ل دخل النبي صلى اهللا علیھ وسلم مكة، وحول الكعبة ثالثمائة وستون نصبا، فجعل یطعنھا بعود في یده، وجعل یقو

  .اآلیة} جاء الحق وزھق الباطل{
  

  ).قورح( أخذ محمد قصة خروج نمرود في زینتھ وسطانھ وثروتھ، وأعطاھا لقارون -سادسًا
  

ة             -سابعًا ا جن اَس لیروھ سحر الن ھ، وأن ی ؤثر فی ا ال ت ار، وأنھ ي الن سًا ف ا زال جال  ادعاء الملك نمرود على إبراھیم أنھ م
  :د عن المسیح الدجال أنھ یأتي ومعھ جنة على شكل نار، ونار تبدو للناظر كأنھا جنةغناء مبھجة، یذكرنا بأحادیث محم
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 ١٦٣

  :روى اإلمام مسلم
  
ال اآلخران                   ] ٢٩٣٤[  ا وق ال إسحاق أخبرن راھیم ق ن إب ن العالء وإسحاق ب د ب حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر ومحم

سرى  حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن شقیق عن حذیفة قال قال ر   سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الدجال أعور العین الی
  جفال الشعر معھ جنة ونار فناره جنة وجنتھ نار 

    
ة             ] ٢٩٣٤[  ن حذیف ن حراش ع ن ربعي ب حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا یزید بن ھارون عن أبي مالك األشجعي ع

یض        قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ألنا أعلم بما مع ا  اء أب ین م دھما رأى الع ان أح ھ نھران یجری لدجال منھ مع
ھ              ھ فإن شرب من م لیطأطىء رأسھ فی واآلخر رأي العین نار تأجج فإما أدركن أحد فلیأت النھر الذي یراه نارا ولیغمض ث

  ب ماء بارد وإن الدجال ممسوح العین علیھا ظفرة غلیظة مكتوب بین عینیھ كافر یقرؤه كل مؤمن كاتب وغیر كات
  

ر              ] ٢٩٣٤ [  ن جعف د ب دثنا محم ھ ح ظ ل ى واللف ن المثن د ب حدثنا عبید اهللا بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة ح وحدثنا محم
دجال          ي ال ال ف ھ ق حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمیر عن ربعي بن حراش عن حذیفة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن

  ر فال تھلكوا إن معھ ماءا ونارا فناره ماء بارد وماؤه نا
    
  قال أبو مسعود وأنا سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ] ٢٩٣٥[ 
    
ن                  ] ٢٩٣٤[  ة ب ن عقب ن حراش ع ن ربعي ب ر ع ن عمی ك ب حدثنا علي بن حجر حدثنا شعیب بن صفوان عن عبد المل

ن رسول اهللا صلى    عمرو أبي مسعود األنصاري قال انطلقت معھ إلى حذیفة بن الیمان فقال لھ عقبة حدث  ني ما سمعت م
راه         ذي ی ا ال اهللا علیھ وسلم في الدجال قال إن الدجال یخرج وإن معھ ماء ونارا فأما الذي یراه الناس ماء فنار تحرق وأم
د سمعتھ          ا ق ة وأن ال عقب ب فق ذب طی الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فلیقع في الذي یراه نارا فإنھ ماء ع

  حذیفة تصدیقا ل
    
دثنا        ] ٢٩٣٥[  ن حجر ح ال ب حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراھیم واللفظ البن حجر قال إسحاق أخبرنا وق

ع                  ا م ا بم ة ألن ال حذیف و مسعود فق ة وأب ع حذیف ال اجتم ن حراش ق ن ربعي ب جریر عن المغیرة عن نعیم بن أبي ھند ع
ن أدرك   الدجال أعلم منھ إن معھ نھرا من ماء ونھرا من  ار فم  نار فأما الذي ترون أنھ نار ماء وأما الذي ترون أنھ ماء ن

ھ              ي صلى اهللا علی ذا سمعت النب و مسعود ھك ال أب اء ق ذلك منكم فأراد الماء فلیشرب من الذي یراه أنھ نار فإنھ سیجده م
  وسلم یقول 

    
ال  حدثني محمد بن رافع حدثنا حسین بن محمد حدثنا شیبان عن یحیى     ] ٢٩٣٦[   عن أبي سلمة قال سمعت أبا ھریرة ق

ة    قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أال أخبركم عن الدجال حدیثا ما حدثھ نبي قومھ إنھ أعور وإنھ یجيء معھ مثل الجن
  والنار فالتي یقول إنھا الجنة ھي النار وإني أنذرتكم بھ كما أنذر بھ نوح قومھ 

   
  

  :وروى البخاري
  

  أخبرني أبي، عن شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذیفة،: دان حدثنا عب-  ٧١٣٠
  ).إن معھ ماء ونارًا، فناره ماء بارد، وماؤه نار: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال في الدجال

  .أنا سمعتھ من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال أبو مسعود
  
  
  
  



 ١٦٤

  :سمعت أبا ھریرة رضي اهللا عنھ قال: ، عن أبي سلمةحدثنا شیبان، عن یحیى:  حدثنا أبو نعیم-  ٣٣٣٨
إنھ أعور، وإنھ یجيء معھ : أال أحدثكم حدیثا عن الدجال، ما حدث بھ نبي قومھ: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ).بمثال الجنة والنار، فالتي یقول إنھا الجنة ھي النار، وإني أنذركم كما أنذر بھ نوح قومھ
  

  :أحمدوروى اإلمام 
  

   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبٍق َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َطْھَماَن َعْن َأِبي الزَُّبْیِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َأنَُّھ َقاَل- ١٤٩٥٤
دِّ           ْن ال ٍة ِم ي َخْفَق دَّجَّاُل ِف ُرُج ال لََّم َیْخ ِھ َوَس ي         َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِسیُحَھا ِف ًة َی وَن َلْیَل ُھ َأْرَبُع ِم َفَل ْن اْلِعْل اٍر ِم یِن َوِإْدَب

ُھ عَ         اٌر َیْرَكُب ُھ ِحَم ِذِه َوَل اِمُكْم َھ ْرُض اْلَأْرِض اْلَیْوُم ِمْنَھا َكالسََّنِة َواْلَیْوُم ِمْنَھا َكالشَّْھِر َواْلَیْوُم ِمْنَھا َكاْلُجُمَعِة ُثمَّ َساِئُر َأیَّاِمِھ َكَأیَّ
اِفٌر ك ف ر                    ِھ َك ْیَن َعْیَنْی وٌب َب َأْعَوَر َمْكُت ْیَس ِب ْم َل َوُر َوِإنَّ َربَُّك َو َأْع ْم َوُھ ا َربُُّك اِس َأَن وُل ِللنَّ َما َبْیَن ُأُذَنْیِھ َأْرَبُعوَن ِذَراًعا َفَیُق

ا  ُمَھجَّاٌة َیْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن َكاِتٌب َوَغْیُر َكاِتٍب َیِرُد ُكلَّ مَ       اٍء َوَمْنَھٍل ِإلَّا اْلَمِدیَنَة َوَمكََّة َحرََّمُھَما اللَُّھ َعَلْیِھ َوَقاَمْت اْلَمَلاِئَكُة ِبَأْبَواِبَھ
وُل اْلجَ           ٌر َیُق ُھ َنَھ ا ِمْن ْن      َوَمَعُھ ِجَباٌل ِمْن ُخْبٍز َوالنَّاُس ِفي َجْھٍد ِإلَّا َمْن َتِبَعُھ َوَمَعُھ َنْھَراِن َأَنا َأْعَلُم ِبِھَم اُر َفَم وُل النَّ ٌر َیُق ُة َوَنَھ نَّ

ُھ          اَس َوَمَع ُم النَّ ُأْدِخَل الَِّذي ُیَسمِّیِھ اْلَجنََّة َفُھَو النَّاُر َوَمْن ُأْدِخَل الَِّذي ُیَسمِّیِھ النَّاَر َفُھَو اْلَجنَُّة َقاَل َوَیْبَعُث اللَُّھ َمَعُھ َشَیاِطیَن ُتَكلِّ
اِس             ِفْتَنٌة َعِظیَمٌة َیْأُمُر ا    ْن النَّ ا ِم ى َغْیِرَھ َسلَُّط َعَل ا ُی اُس َل َرى النَّ ا َی لسََّماَء َفُتْمِطُر ِفیَما َیَرى النَّاُس َوَیْقُتُل َنْفًسا ُثمَّ ُیْحِییَھا ِفیَم

ْسِلمُ        رُّ اْلُم اَل َفَیِف لَّ َق ُرُھْم       َوَیُقوُل َأیَُّھا النَّاُس َھْل َیْفَعُل ِمْثَل َھَذا ِإلَّا الرَّبُّ َعزَّ َوَج ْأِتیِھْم َفُیَحاِص شَّاِم َفَی دَُّخاِن ِبال ِل ال ى َجَب وَن ِإَل
َنُعُكْم َأْن                   ا َیْم اُس َم ا النَّ ا َأیَُّھ وُل َی سََّحِر َفَیُق ْن ال اِدي ِم ْرَیَم َفُیَن ُن َم َسى اْب ِزُل ِعی مَّ َیْن َفَیْشَتدُّ ِحَصاُرُھْم َوُیْجِھُدُھْم َجْھًدا َشِدیًدا ُث

اُم                        َتْخُرُجوا إِ  لََّم َفُتَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ْرَیَم َص ِن َم َسى اْب ْم ِبِعی ِإَذا ُھ وَن َف يٌّ َفَیْنَطِلُق ٌل ِجنِّ َذا َرُج وَن َھ ِث َفَیُقوُل ذَّاِب اْلَخِبی َلى اْلَك
صَ     اُمُكْم َفْلُی َرى           الصََّلاُة َفُیَقاُل َلُھ َتَقدَّْم َیا ُروَح اللَِّھ َفَیُقوُل ِلَیَتَقدَّْم ِإَم یَن َی اَل َفِح ِھ َق وا ِإَلْی صُّْبِح َخَرُج َلاَة ال لَّى َص ِإَذا َص ْم َف لِّ ِبُك

وِديٌّ          َذا َیُھ ِھ َھ ا ُروَح اللَّ اِدي َی َر ُیَن شََّجَرَة َواْلَحَج ى ِإنَّ ال ا  اْلَكذَّاُب َیْنَماُث َكَما َیْنَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء َفَیْمِشي ِإَلْیِھ َفَیْقُتُلُھ َحتَّ  َفَل
  َیْتُرُك ِممَّْن َكاَن َیْتَبُعُھ َأَحًدا ِإلَّا َقَتَلُھ

  
  حدیث صحیح على شرط مسلم

  
  

  :وروى اإلمام أحمد
  

  اَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبٍق َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َطْھَماَن َعْن َأِبي الزَُّبْیِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َأنَُّھ َق- ١٤٩٥٥
وَن              لََّم َأْن َیُك ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ َفَق َرُس ٌة َفَأْش ٌة َناِتَئ ِإنَّ اْمَرَأًة ِمْن اْلَیُھوِد ِباْلَمِدیَنِة َوَلَدْت ُغَلاًما َمْمُسوَحٌة َعْیُنُھ َطاِلَع

اَل      الدَّجَّاَل َفَوَجَدُه َتْحَت َقِطیَفٍة ُیَھْمِھُم َفآَذَنْتُھ ُأمُُّھ    ِة َفَق ْن اْلَقِطیَف َرَج ِم ِھ َفَخ َفَقاَلْت َیا َعْبَد اللَِّھ َھَذا َأُبو اْلَقاِسِم َقْد َجاَء َفاْخُرْج ِإَلْی
ا        اِئٍد َم َن َص ا اْب اَل َی ا     َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َلَھا َقاَتَلَھا اللَُّھ َلْو َتَرَكْتُھ َلَبیََّن ُثمَّ َق ا َوَأَرى َباِطًل اَل َأَرى َحق َرى َق َت

ُت         ِھ آَمْن وُل اللَّ َوَأَرى َعْرًشا َعَلى اْلَماِء َقاَل َفُلِبَس َعَلْیِھ َفَقاَل َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل ُھَو َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل َرُس
ْد           ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ ُثمَّ َخَرَج َوتَ     ِم َق و اْلَقاِس َذا َأُب ِھ َھ َد اللَّ ا َعْب ْت َی ُھ َفَقاَل َرَكُھ ُثمَّ َأَتاُه َمرًَّة ُأْخَرى َفَوَجَدُه ِفي َنْخٍل َلُھ ُیَھْمِھُم َفآَذَنْتُھ ُأمُّ

ْو َتَركَ         ُھ َل لََّم           َجاَء َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َلَھا َقاَتَلَھا اللَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَن َرُس اَل َفَك یََّن َق ُھ َلَب ْت
ى            ا َعَل ا َوَأَرى َعْرًش ا َوَأَرى َباِطًل اَل َأَرى َحق َرى َق ا َت َیْطَمُع َأْن َیْسَمَع ِمْن َكَلاِمِھ َشْیًئا َفَیْعَلُم ُھَو ُھَو َأْم َلا َقاَل َیا اْبَن َصاِئٍد َم

وِلِھ          اْلَماِء   ِھ َوَرُس ُت ِباللَّ َقاَل َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َقاَل ُھَو َأَتْشَھُد َأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم آَمْن
ِة َأْو الرَّابِ  ي الثَّاِلَث اَء ِف مَّ َج ُھ ُث َرَج َفَتَرَك مَّ َخ ِھ ُث ِبَس َعَلْی اِجِریَن   َفُل ْن اْلُمَھ ٍر ِم ي َنَف اِب ِف ُن اْلَخطَّ ُر ْب ٍر َوُعَم و َبْك ُھ َأُب ِة َوَمَع َع

َسَبَقْتھُ        ْیًئا َف ِھ َش ْن َكَلاِم ِھ   َواْلَأْنَصاِر َوَأَنا َمَعُھ َقاَل َفَباَدَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْیَن َأْیِدیَنا َوَرَجا َأْن َیْسَمَع ِم ُھ ِإَلْی  ُأمُّ
َن         ا اْب اَل َی َفَقاَلْت َیا َعْبَد اللَِّھ َھَذا َأُبو اْلَقاِسِم َقْد َجاَء َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َلَھا َقاَتَلَھا اللَُّھ َلْو َتَرَكْتُھ َلَبیََّن َفَق

وُل          َصاِئٍد َما َتَرى َقاَل َأَرى َحقا َوَأرَ   ي َرُس َت َأنِّ ْشَھُد َأْن اَل َأَت ِھ َق وُل اللَّ ي َرُس ْشَھُد َأنِّ ى َباِطًلا َوَأَرى َعْرًشا َعَلى اْلَماِء َقاَل َأَت
َن      اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم آَمْنُت ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َفُلِبَس َعَلْیِھ َفَقاَل َلُھ َرُسوُل ا         ا اْب لََّم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی للَِّھ َصلَّى اللَّ

ُن                        ُر ْب اَل ُعَم َسْأ َفَق َسْأ اْخ لََّم اْخ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ ُھ َرُس اَل َل دُّخُّ َفَق َصاِئٍد ِإنَّا َقْد َخبَّْأَنا َلَك َخِبیًئا َفَما ُھَو َقاَل الدُّخُّ ال
اِحَبُھ              اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَّھُ   ْسَت َص َو َفَل ْن ُھ لََّم ِإْن َیُك ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ  َعْنُھ اْئَذْن ِلي َفَأْقُتَلُھ َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص



 ١٦٥

ْیَس لَ         َو َفَل َزْل         ِإنََّما َصاِحُبُھ ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِإْن َلا َیُكْن ُھ ْم َی اَل َفَل ِد َق ِل اْلَعْھ ْن َأْھ ا ِم َل َرُجًل َك َأْن َتْقُت
  َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْشِفًقا َأنَُّھ الدَّجَّاُل

  
  حدیث صحیح على شرط مسلم

  
  :وروى ابن ماجة في ك الفتن ب فتنة الدجال وخروج عیسى بن مریم

  
سَّْیَباِنيِّ             َحدََّثَنا َعِليُّ  - ٤٠٧٧  َة ال ي ُزْرَع ْن َأِب ٍع َع ي َراِف ٍع َأِب ِن َراِف َمِعیَل ْب ْن ِإْس  ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن اْلُمَحاِرِبيُّ َع

  َیْحَیى ْبِن َأِبي َعْمٍرو َعْن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اللَِّھ َعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِھِليِّ َقاَل
ْم        َخَطَبَنا رَ  ُھ َل ُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَكاَن َأْكَثُر ُخْطَبِتِھ َحِدیًثا َحدََّثَناُه َعْن الدَّجَّاِل َوَحذََّرَناُه َفَكاَن ِمْن َقْوِلِھ َأْن َقاَل ِإنَّ

ُر            َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْلَأْرِض ُمْنُذ َذَرَأ اللَُّھ ُذرِّیََّة آَدَم َأْعَظَم مِ   ا آِخ دَّجَّاَل َوَأَن ُھ ال ذََّر ُأمََّت ا َح ا ِإلَّ ْث َنِبی ْم َیْبَع َھ َل دَّجَّاِل َوِإنَّ اللَّ ْن ِفْتَنِة ال
یجٌ             ا َحِج َراَنْیُكْم َفَأَن ْیَن َظْھ ا َب ُرْج َوَأَن َة َوِإْن َیْخ ا َمَحاَل ْن     اْلَأْنِبَیاِء َوَأْنُتْم آِخُر اْلُأَمِم َوُھَو َخاِرٌج ِفیُكْم َل ُرْج ِم ْسِلٍم َوِإْن َیْخ لِّ ُم  ِلُك

ُث              ا َوَیِعی ُث َیِمیًن َراِق َفَیِعی شَّاِم َواْلِع ْیَن ال ٍة َب ْن َخلَّ ُرُج ِم ُھ َیْخ ْسِلٍم َوِإنَّ َبْعِدي َفُكلُّ اْمِرٍئ َحِجیُج َنْفِسِھ َواللَُّھ َخِلیَفِتي َعَلى ُكلِّ ُم
ي                ِشَماًلا َیا ِعَباَد اللَِّھ َفاْثُبُتوا َفإِ   مَّ ُیَثنِّ ِدي ُث يَّ َبْع ا َنِب يٌّ َوَل ا َنِب وُل َأَن َدُأ َفَیُق ُھ َیْب ي ِإنَّ يٌّ َقْبِل اُه َنِب ِصْفَھا ِإیَّ ْم َی نِّي َسَأِصُفُھ َلُكْم ِصَفًة َل

ْم لَ         َوُر َوِإنَّ َربَُّك ُھ َأْع لُّ         َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َوَلا َتَرْوَن َربَُّكْم َحتَّى َتُموُتوا َوِإنَّ َرُؤُه ُك اِفٌر َیْق ِھ َك ْیَن َعْیَنْی وٌب َب ُھ َمْكُت َأْعَوَر َوِإنَّ ْیَس ِب
ھِ           ْسَتِغْث ِباللَّ اِرِه َفْلَی َي ِبَن ْن اْبُتِل اٌر َفَم ُھ َن َرْأ  ُمْؤِمٍن َكاِتٍب َأْو َغْیِر َكاِتٍب َوِإنَّ ِمْن ِفْتَنِتِھ َأنَّ َمَعُھ َجنًَّة َوَناًرا َفَناُرُه َجنٌَّة َوَجنَُّت  َوْلَیْق

َك            ُت َل َت ِإْن َبَعْث َأْعَراِبيٍّ َأَرَأْی وَل ِل َفَواِتَح اْلَكْھِف َفَتُكوَن َعَلْیِھ َبْرًدا َوَسَلاًما َكَما َكاَنْت النَّاُر َعَلى ِإْبَراِھیَم َوِإنَّ ِمْن ِفْتَنِتِھ َأْن َیُق
ْن            َأَباَك َوُأمََّك َأَتْشَھُد َأنِّي َربَُّك َفَیُقوُل َنَعمْ   َك َوِإنَّ ِم ُھ َربُّ ُھ َفِإنَّ يَّ اتَِّبْع ا ُبَن اِن َی ِھ َفَیُقوَل ِھ َوُأمِّ وَرِة َأِبی ي ُص  َفَیَتَمثَُّل َلُھ َشْیَطاَناِن ِف

مَّ           قََّتْیِن ُث ى ِش ى ُیْلَق ُھ        ِفْتَنِتِھ َأْن ُیَسلََّط َعَلى َنْفٍس َواِحَدٍة َفَیْقُتَلَھا َوَیْنُشَرَھا ِباْلِمْنَشاِر َحتَّ ِإنِّي َأْبَعُث َذا َف ِدي َھ ى َعْب ُروا ِإَل وَل اْنُظ َیُق
ا        ِھ َم دَّجَّاُل َواللَّ اْلآَن ُثمَّ َیْزُعُم َأنَّ َلُھ َربا َغْیِري َفَیْبَعُثُھ اللَُّھ َوَیُقوُل َلُھ اْلَخِبیُث َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َربَِّي اللَُّھ َوَأْنَت َعُدوُّ اللَِّھ َأْنَت ال

   َبْعُد َأَشدَّ َبِصیَرًة ِبَك ِمنِّي اْلَیْوَمُكْنُت
وُل               اَل َرُس اَل َق ِعیٍد َق ي َس َقاَل َأُبو اْلَحَسِن الطََّناِفِسيُّ َفَحدََّثَنا اْلُمَحاِرِبيُّ َحدََّثَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن اْلَوِلیِد اْلَوصَّاِفيُّ َعْن َعِطیََّة َعْن َأِب

َر   اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلیْ   ا ُعَم ِھ َوَسلََّم َذِلَك الرَُّجُل َأْرَفُع ُأمَِّتي َدَرَجًة ِفي اْلَجنَِّة َقاَل َقاَل َأُبو َسِعیٍد َواللَِّھ َما ُكنَّا ُنَرى َذِلَك الرَُّجَل ِإلَّ
َر   ْبَن اْلَخطَّاِب َحتَّى َمَضى ِلَسِبیِلِھ َقاَل اْلُمَحاِرِبيُّ ُثمَّ َرَجْعَنا ِإَلى َحِدیِث َأِبي         سََّماَء َأْن ُتْمِط  َراِفٍع َقاَل َوِإنَّ ِمْن ِفْتَنِتِھ َأْن َیْأُمَر ال

ْن ِفْتَنِتِھ َأْن َفُتْمِطَر َوَیْأُمَر اْلَأْرَض َأْن ُتْنِبَت َفُتْنِبَت َوِإنَّ ِمْن ِفْتَنِتِھ َأْن َیُمرَّ ِباْلَحيِّ َفُیَكذُِّبوَنُھ َفَلا َتْبَقى َلُھْم َساِئَمٌة ِإلَّا َھَلَكْت َوِإنَّ مِ  
َك              ْوِمِھْم َذِل ْن َی یِھْم ِم َیُمرَّ ِباْلَحيِّ َفُیَصدُِّقوَنُھ َفَیْأُمَر السََّماَء َأْن ُتْمِطَر َفُتْمِطَر َوَیْأُمَر اْلَأْرَض َأْن ُتْنِبَت َفُتْنِبَت َحتَّى َتُروَح َمَواِش

َر        دَُّه َخَواِص َة              َأْسَمَن َما َكاَنْت َوَأْعَظَمُھ َوَأَم ا َمكَّ ِھ ِإلَّ َر َعَلْی ُھ َوَظَھ ا َوِطَئ َأْرِض ِإلَّ ْن اْل ْيٌء ِم ى َش ا َیْبَق ُھ َل ُروًعا َوِإنَّ َوَأَدرَُّه ُض
َد ال                     ِزَل ِعْن ى َیْن ْلَتًة َحتَّ سُُّیوِف َص ُة ِبال ُھ اْلَمَلاِئَك ا َلِقَیْت ا ِإلَّ ْن ِنَقاِبِھَم ٍب ِم ْن َنْق ِع     َواْلَمِدیَنَة َلا َیْأِتیِھَما ِم َد ُمْنَقَط َأْحَمِر ِعْن ِب اْل ظَُّرْی

ُر                     ي اْلِكی ا َیْنِف ا َكَم َث ِمْنَھ ي اْلَخَب ِھ َفَتْنِف َرَج ِإَلْی ا َخ ٌة ِإلَّ ا ُمَناِفَق اِفٌق َوَل ى ُمَن السََّبَخِة َفَتْرُجُف اْلَمِدیَنُة ِبَأْھِلَھا َثَلاَث َرَجَفاٍت َفَلا َیْبَق
ْم                َخَبَث اْلَحِدیِد َوُیْدَعى َذِلكَ    اَل ُھ ٍذ َق َرُب َیْوَمِئ َأْیَن اْلَع ِھ َف وَل اللَّ ا َرُس ِر َی ي اْلَعَك ُت َأِب ِریٍك ِبْن ْت ُأمُّ َش اِص َفَقاَل  اْلَیْوُم َیْوَم اْلَخَل

ُن        َیْوَمِئٍذ َقِلیٌل َوُجلُُّھْم ِبَبْیِت اْلَمْقِدِس َوِإَماُمُھْم َرُجٌل َصاِلٌح َفَبْیَنَما ِإَماُمُھْم َقْد َتَقدَّمَ   َسى اْب ْیِھْم ِعی َزَل َعَل صُّْبَح ِإْذ َن ْم ال َصلِّي ِبِھ  ُی
ُھ           وُل َل مَّ َیُق َمْرَیَم الصُّْبَح َفَرَجَع َذِلَك اْلِإَماُم َیْنُكُص َیْمِشي اْلَقْھَقَرى ِلَیَتَقدََّم ِعیَسى ُیَصلِّي ِبالنَّاِس َفَیَضُع ِعیَسى َیَدُه َبْیَن َكِتَفْیِھ ُث

دَّجَّاُل               َتَقدَّْم َفَصلِّ  َتُح َوَوَراَءُه ال اَب َفُیْف وا اْلَب سََّلام اْفَتُح ِھ ال َسى َعَلْی اَل ِعی َصَرَف َق  َفِإنََّھا َلَك ُأِقیَمْت َفُیَصلِّي ِبِھْم ِإَماُمُھْم َفِإَذا اْن
ا     َمَعُھ َسْبُعوَن َأْلَف َیُھوِديٍّ ُكلُُّھْم ُذو َسْیٍف ُمَحلى َوَساٍج َفِإَذا َنَظَر ِإَلیْ     ُق َھاِرًب اِء َوَیْنَطِل ي اْلَم ِھ الدَّجَّاُل َذاَب َكَما َیُذوُب اْلِمْلُح ِف

ى  َوَیُقوُل ِعیَسى َعَلْیِھ السََّلام ِإنَّ ِلي ِفیَك َضْرَبًة َلْن َتْسِبَقِني ِبَھا َفُیْدِرُكُھ ِعْنَد َباِب اللُّدِّ الشَّْرِقيِّ َفَیْقُتُلُھ َفَیْھِزُم اللَُّھ اْلَیُھوَد فَ     َلا َیْبَق
ْن          ا ِم َدَة َفِإنََّھ ا اْلَغْرَق َشْيٌء ِممَّا َخَلَق اللَُّھ َیَتَواَرى ِبِھ َیُھوِديٌّ ِإلَّا َأْنَطَق اللَُّھ َذِلَك الشَّْيَء َلا َحَجَر َوَلا َشَجَر َوَلا َحاِئَط َوَلا َدابََّة ِإلَّ

اْلُمْسِلَم َھَذا َیُھوِديٌّ َفَتَعاَل اْقُتْلُھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِإنَّ َأیَّاَمُھ َأْرَبُعوَن َشَجِرِھْم َلا َتْنِطُق ِإلَّا َقاَل َیا َعْبَد اللَِّھ   
ُغ       َسَنًة السََّنُة َكِنْصِف السََّنِة َوالسََّنُة َكالشَّْھِر َوالشَّْھُر َكاْلُجُمَعِة َوآِخُر َأیَّاِمِھ َكالشََّرَرِة یُ     ا َیْبُل ِة َفَل اِب اْلَمِدیَن ى َب ُدُكْم َعَل ْصِبُح َأَح

ُدُروَنَھا                ا َتْق صََّلاَة َكَم ا ال ُدُروَن ِفیَھ اَل َتْق َصاِر َق اِم اْلِق َك اْلَأیَّ َباَبَھا اْلآَخَر َحتَّى ُیْمِسَي َفِقیَل َلُھ َیا َرُسوَل اللَِّھ َكْیَف ُنَصلِّي ِفي ِتْل
ا         ِفي َھِذِه اْلَأیَّاِم     ي َحَكًم ي ُأمَِّت سََّلام ِف ِھ ال ْرَیَم َعَلْی الطَِّواِل ُثمَّ َصلُّوا َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیُكوُن ِعیَسى اْبُن َم

ُركُ            َة َوَیْت َضُع اْلِجْزَی َر َوَی ْذَبُح اْلِخْنِزی صَِّلیَب َوَی ُدقُّ ال ِسًطا َی ا ُمْق ُع         َعْدًلا َوِإَماًم ٍر َوُتْرَف ا َبِعی اٍة َوَل ى َش ْسَعى َعَل ا ُی صََّدَقَة َفَل  ال
الشَّْحَناُء َوالتََّباُغُض َوُتْنَزُع ُحَمُة ُكلِّ َذاِت ُحَمٍة َحتَّى ُیْدِخَل اْلَوِلیُد َیَدُه ِفي ِفي اْلَحیَِّة َفَلا َتُضرَُّه َوُتِفرَّ اْلَوِلیَدُة اْلَأَسَد َفَلا َیُضرَُّھا      

ُھ                َوَیُكوَن ا اللَّ ُد ِإلَّ ا ُیْعَب َدًة َفَل ُة َواِح وُن اْلَكِلَم اِء َوَتُك ْن اْلَم  الذِّْئُب ِفي اْلَغَنِم َكَأنَُّھ َكْلُبَھا َوُتْمَلُأ اْلَأْرُض ِمْن السِّْلِم َكَما ُیْمَلُأ اْلِإَناُء ِم
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ى      َوَتَضُع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَھا َوُتْسَلُب ُقَرْیٌش ُمْلَكَھا َوَتُكوُن       ُر َعَل َع النََّف ى َیْجَتِم ِد آَدَم َحتَّ اْلَأْرُض َكَفاُثوِر اْلِفضَِّة ُتْنِبُت َنَباَتَھا ِبَعْھ
و         اِل َوَتُك ْن اْلَم َذا ِم َذا َوَك ْوُر ِبَك وَن الثَّ ْشِبَعُھْم َوَیُك ِة َفُت ى الرُّمَّاَن ُر َعَل َع النََّف ْشِبَعُھْم َوَیْجَتِم ِب َفُی ْن اْلِعَن ِف ِم َرُس اْلِقْط َن اْلَف

َأْرُض           َرُث اْل اَل ُتْح ْوَر َق ي الثَّ ا ُیْغِل ُھ َفَم َل َل ِبالدَُّرْیِھَماِت َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما ُیْرِخُص اْلَفَرَس َقاَل َلا ُتْرَكُب ِلَحْرٍب َأَبًدا ِقی
ُب النَّاَس ِفیَھا ُجوٌع َشِدیٌد َیْأُمُر اللَُّھ السََّماَء ِفي السََّنِة اْلُأوَلى َأْن َتْحِبَس ُكلَُّھا َوِإنَّ َقْبَل ُخُروِج الدَّجَّاِل َثَلاَث َسَنَواٍت ِشَداٍد ُیِصی  

َأرْ     ْي   ُثُلَث َمَطِرَھا َوَیْأُمُر اْلَأْرَض َفَتْحِبُس ُثُلَث َنَباِتَھا ُثمَّ َیْأُمُر السََّماَء ِفي الثَّاِنَیِة َفَتْحِبُس ُثُلَثْي َمَطِرَھا َوَیْأُمُر اْل ِبُس ُثُلَث َض َفَتْح
ُت             ا ُتْنِب ُھ َفَل ا ُكلَّ ِبُس َنَباَتَھ َأْرَض َفَتْح ْأُمُر اْل َنَباِتَھا ُثمَّ َیْأُمُر اللَُّھ السََّماَء ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َفَتْحِبُس َمَطَرَھا ُكلَُّھ َفَلا ُتْقِطُر َقْطَرًة َوَی

ْسِبیُح     َخْضَراَء َفَلا َتْبَقى َذاُت ِظْلٍف ِإلَّ     ُر َوالتَّ ُل َوالتَّْكِبی اَل التَّْھِلی ا َھَلَكْت ِإلَّا َما َشاَء اللَُّھ ِقیَل َفَما ُیِعیُش النَّاُس ِفي َذِلَك الزََّماِن َق
َسِن الطَّنَ                ا اْلَح ِمْعت َأَب ِھ َس د اللَّ و َعْب اَل َأُب اِم َق َرى الطََّع ْیِھْم ُمْج رَّْحَمِن      َوالتَّْحِمیُد َوُیْجَرى َذِلَك َعَل َد ال ِمْعُت َعْب وُل َس ِسيَّ َیُق اِف
  اْلُمَحاِرِبيَّ َیُقوُل َیْنَبِغي َأْن ُیْدَفَع َھَذا اْلَحِدیُث ِإَلى اْلُمَؤدِِّب َحتَّى ُیَعلَِّمُھ الصِّْبَیاَن ِفي اْلُكتَّاِب

  
  

  .ولھذه القصص أسانید كثیرة، فنكتفي منھا بھذا القدر والطرف الصالح الوافي منھم
  

ى     -ثامنًا ار، إل  أعطى محمد ما فعلھ أمراء نمرود ونمرود والشعب البابلي في قصة إبراھیم لما رأوا معجزة نجاتھ من الن
سحرة المصریین        ابین ال ھ     . قصة موسى ومعجزة عصاه التي تحولت إلى ثعبان یسعى أكَل كلَّ ثع ولھم إل ى ق ونالحظ حت

  .موسى وھارون في قول السحرة في القرآنإبراھیم، على غرار جملة آمنا برب العالمین رب 
  

ظ       -تاسعًا ع  ( كل مواعظ محمد التي تأتي في القرآن بلف ا    (أو) ال تضر وال تنف سھم ضرًا وال نفع ا   ) ال یملكون ألنف ا م مثلم
وَن َوال   {: ورد كمثال في سورة الفرقان     ًا     َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ آِلَھًة ال َیْخُلُقوَن َشْیئًا َوُھْم ُیْخَلُق ّرًا َوال َنْفع ِسِھْم َض وَن َألنُف  َیْمِلُك

ُشورًا         اًة َوال ُن ان } )٣(َوال َیْمِلُكوَن َمْوتًا َوال َحَی اب          ٣: الفرق ي الكت د ف ر ال یوج ظ والتعبی ذا اللف ات، فھ ن آی ا م   ، وغیرھ
ي                د ف ن ال یوج ع، لك ا ال تضر  وال تنف دة وأنھ ال فائ ا ب ود     الیھودي المقدس، نعم یوجد تعبیر أنھ اب الیھ كل دراستي لكت

تعبیر ال تملك لنفسھا ضرًا وال نفعا، ھذه مبالغة في التعبیر والفتكیر ألن ھذا مفروغ منھ حسب عقیدة الیھود فھي مجرد      
  . ھاجادیةحجارة، وھذا التعبیر أخذه محمد من قصة إبراھیم ال

  
 ھذه مماثلة آلیات القرآن ."رض تحُت، ال أحَد آخَرالرب ھو اُهللا في السماِء فوُق، وعلى األ": كذلك قول األمراء والناس

  ٨٤: الزخرف} )٨٤(َوُھَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌھ َوِفي اَألْرِض ِإَلٌھ َوُھَو اْلَحِكیُم اْلَعِلیُم {:مثل 
  

ل كبیر أنھ من  فھناك احتما."یخلِّص من كلِّ األمراض الذین وضعوا ثقتھم فیھ": أما قول إبراھیم للناس لما سجدوا لھ
) ٧٩(َوالَِّذي ُھَو ُیْطِعُمِني َوَیْسِقیِن ) ٧٨(الَِّذي َخَلَقِني َفُھَو َیْھِدیِن {: ھذا النص استمد محمد قول إبراھیم لقوِمھ في القرآن

سورة } )٨٢(ْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیْوَم الدِّیِن َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َی) ٨١(َوالَِّذي ُیِمیُتِني ُثمَّ ُیْحِییِن ) ٨٠(َوِإَذا َمِرْضُت َفُھَو َیْشِفیِن 
  ٨٢-٧٨: الشعراء

  
================================================================  

  ھاجادیةھاجادیةھاجادیةالنموذج الثاني للقصة الالنموذج الثاني للقصة الالنموذج الثاني للقصة ال
  
  )نجٌم في الشرق(
  

رام،     .  تھلقد كان تارح موظفًا عالیًا في بالِط نمروَد، وكان لھ مقام عظیم عند الملك وحاشی   ذي سماه أب ھ وال لقد ُوِلَد ابٌن ل
امٍ        وا وشربوا،              .  ألنَّ الملَك قد رفَعھ إلى موقٍع س ارح، وأكل ِت ت ى بی ون إل اُء والمنجم اَء الحكم راھیَم، ج ِد إب ة مول ي لیل ف

ًا   عندما غادروا البیَت، رفعوا عیوَنھم إلى السماِء للنظِر إلى النجوِم،  . وابتھجوا مَعھ في ذلَك الیومِ  ورأْوا، وشاھدوا، نجم
ن   . عظیمًا أتى من الشرق وجرى عرضیًا خالل السماوات وابتلَع األربع نجوٍم من الجھات األربعة     ًا م دھشوا كلھم جمیع

ارَح  : "قال أحدھم لآلخر.  ھذا المشھد،  لكنھم فھموا المسألة، وعرفوا أھمیتھا  ھذا یدل فقط على أن الطفل الذي قد ُوِلَد لت
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 سوف ینمو ویكون مثمرًا، وسوف یحوز ویمتلك كلَّ األرض، ھو وبنوه إلى األبد، وھو وبذرتھ سوف یذبحون    ھذه اللیلة 
  ."ملوكًا عظماَء ویرثون أراضَیھم

  
اِئھم             ر لق ي مق وا ف اكرًا، واجتمع صباح استیقظوا ب ي ال دھم لآلخر    . راحوا إلى منازِلھم تلك اللیلَة، وف الوا أح دثوا، وق : تح

شيُء                       المشھد   ! انظْر" ذا ال صیَر ھ ھ، وینبغي أن ی ھ ب تْم إعالُم م ی و ل ِك، ھ ن المل ّي ع ة البارحة مخف اه اللیل د رأین ذي ق ال
ذھْب   .  ثم سنقاسي كلنا الموَت" ِلَم أخفیتم ھذه المسألة عني؟: "معلومًا لھ في األیام الالحقة، سوف یقول لنا   ا ن اآلَن، دعون
اه، وتف       د رأین ذي ق شھِد ال َك بالم ر المل شيء    ونخب ذا ال ن ھ نكون صافین م ك، وس روه    ."  سیر ذل ِك وأخب ى المل وا إل وذھب

  .بالمشھِد الذي قد رأْوه، وتفسیِرھم لھ، وأضافوا نصیحة لھ أن یدفَع قیمة الطفل لتارح، ویذبَح الرضیَع
  

ٌة  لقد ُأْخِبْرُت أن ابنًا قد ُوِل: "ِتبعًا لذلَك، أرسَل الملُك إلى تارَح، وعندما جاَء، تحدث إلیھ         َد اللیلة الماضیة، وشوِھَدْت عالم
َك               .  عجیبة في السماواِت عند مولِدهِ     َأل بیِت ھ، وسأعطیَك م ا من شُر علین أتَي ال َل أْن ی ھ قب صبيَّ، لكي نذبَح اآلَن أعِطني ال

ا : "فأجاَب تارُح."  فضًة وذھبًا عوضًا عنھ    سأعطیَك  : "ئًالھذا الشيء الذي قد وعدَتني بھ مثل كلماٍت قالھا رجٌل لبغٍل، ق
ي، إذا  : "فأجاَب البغُل!"  كومة عظیمة من الشعیِر، بیتًا كامًال منھ، بشرِط أْن أقطَع رأَسكَ      ماذا سیكوُن استعماُل الشعیِر ل

ن         : "ھكذا أیضًا أنا أقول."  قطعَت رأسي؟ من سیأكُلھ عندما تعطیھ لي      ي؟ م وِت ابن َد م ذھِب بع اذا سأعمل بالفضِة وال م
اِت، أضافَ          لك"  سیرثني؟ ك الكلم د أولئ ھ عن ِك علی ُك أْن    : "ْن عندما رأى تارُح كیف اشتعَل غضُب المل ا ابتغى المل مھم

  .یفعَل لخادِمھ، سیدعھ یفعلھ، حتى ابني في تصرف الملِك، بال قیمِة عوٍض، ھو وأخویھ األكبر
  

كَ  _تحدث الملكُ  َم ذل ائالً _ رغ ثمنٍ    : "ق َك األصغَر ب ار  ."  سأشتري ابَن ال ت اً فق اٍم لنظِر      : "ُح جواب َة أی ُك ثالث ي المل فلیعِطن
ائالً  ."  المسألِة والتشاوِر حوَلھا مع أسرتي     ارَح، ق ي  : "فوافَق الملُك على ھذا الشرِط، وفي الیوِم الثالِث أرسَل إلى ت اعِطن

  ." لن یكوَن ھنالَك كلٌب متروٌك لَكابَنَك بثمٍن، كما تحدثُت إلیَك، وإْن لْم تفعْل ھذا، سأرسل وأقتل كلَّ ما لدیَك في منزِلَك،
  

َل                ُك الطف َذ المل َة، وأخ ھ القیم َذ من ِك، وأخ ى المل وِم، وجاَب الرضیَع إل ثم أخَذ تارُح الطفَل الذي ولَدْتھ أمتھ لھ في ھذا الی
ھ ومرضعِتھ، و        . وضرَب رأَسھ باألرِض، ألنھ ظنھ إبراھیمَ      ي أمَّ ع ابن راھیَم، م ھ إب َذ ابَن ٍف،    لكنَّ تارَح أخ ي كھ اھم ف أخف

سیُد        رب (=وحمَل المؤَن لھم مرًة في الشھِر، وكان ال وا أن          ) ال ھ ظن ك وموظفی نَّ المل ِف، ونمى، لك ي الكھ راھیَم ف ع إب م
  .إبراھیَم میٌت

  
أَن                سوا ش د ن ھ ق َك وموظفی ِف، ألنَّ المل ن الكھ ھ ومرضعتھ م وعندما صاَر عمُر إبراھیَم عشَر سنواٍت، خرجوا ھو وأم

  .إبراھیم
  

ي ال                      ن الخشب والحجر، الت ة م ھ، آلھ ِسھم لكلِّ رجٍل إلَھ وا ألنف سیَِّد، وجعل زمِن عصى كل سكاِن األرِض ال في ذلك ال
ربِ  ن الك ة م سمَع، وال التنجی تكلَم وال ال ستطیع ال وَر   .  ت دوا ص ن عب ھ أوَل م ِل بیِت ع أھ ارح م وه وت ُك وموظف اَن المل ك

سنة،       صنَع تارُح اثني عشرَ   .  الخشِب والحجرِ   إلھًا من الحجِم الكبیِر، من الخشِب والحجِر، مقابلین لالثني عشر شھرًا لل
  .وقدََّم لھم اإلجالَل شھرًا لكلِّ واحِد بالدوِر

  
  
   )المؤمن بالحق(
  

دًا باال                نھم، تحدی دًا م َد واح م، ووج رابیِن لھ دیِم الق ھ، لتق ِت أبی ي بی سمى   ذاَت مرٍة ذھَب إبراھیُم إلى معبِد األصناِم ف ِم ی س
ھ لكي                   دًا علی یال ج صنُم ثق ان ال دّي، ك احوَر الحدی اَم صنِم ن ھ أم ى وجِھ ًا عل ن الحجارِة، منطرح ماروماث، المصنوَع م

َذ        .  یرفَعھ وحَده، فنادى أباه لمساعدِتھ على إعادِة ماروماث إلى مكاِنھ  ھا، فأخ ن رأِس ْت ع اوالن الصورَة، انخلع ا یتن بینم
ة أخرَ       . ماَث آخَر، واضعًا الرأَس األوَل على الجسِم الجدید    تارُح حجرًا، ونحَت مارو    سة آلھ َل خم ارُح وعم م استمرَّ ت . ث

  .وسلََّم كلَّ ھؤالِء إلبراھیَم، وأمَره ببیِعھم في شوراِع المدینِة
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صرَ             ى ِم ي طریقھم إل د استراحوا ف ي سوریا ق دانا ف ن فن َل   .  أسرَج إبراھیُم بغَلھ، وذھَب إلى الخاِن حیُث تجاٌر م د أَم لق
َل   .  التخلَص من سلعِتھ ھناكَ    عندما وصَل الخاَن، تجشأ واحٌد من الِجماِل الذین یعودون إلى التجار، فأخاَف الصوُت البغ

ن األصنامِ        ًة م د أعطوه          . بحیُث ھَرَب ال یلوي على شيٍء وكَسَر ثالث ھ، لق ْط من صنمین الصحیحین فق اُر ال شتِر التج م ی ل
ن          كذلك ثمَن المكسوری   َع أْن یحصَل م ا توق ن، ألن إبراھیَم كان قد أخبَرھم كم ھو محزوٌن للظھوِر أماَم أبیھ بماٍل أقلَّ مم

  .عمِلھ الیدوّي
  

َھ         : "جعَلْت ھذه الحادثة إبراھیَم یفكِّر ملیًا في عدِم جدوى األصناِم، وقال لنفِسھ     و إل یَس ھ ي؟ أل ھ أب ذي یفعل ذا ال أي شٍر ھ
م       آلھِتِھ، ألنھم ألم یأتو    ًا أنھ اه؟ رائی ادتھم إی ا إلى الوجوِد بسبِب نحِتھ وصقِلھ واختراِعھ؟ ھل ھم أجدُر بعبادتھ إیاھم من عب

ال        "  عمُل یدیھ؟  ارُح، وق تھَج ت اَل الصوِر الخمسة، واب اه م اوَل أب َت   : "مفكرًا ھكذا، وصَل بیَت أبیھ، ودخل ون ارٌك أن مب
اً  ."  وجھدي لم یكْن ھباًءمن آلھتي، ألنَك قد ِجْبَت لي ثمَن األصناِم،       ال مجیب ٌة     : "لكنَّ إبراھیَم ق ارح، مبارك ي ت اسمْع، أب

رار    ساعدتھم اغت الك وم ركتھم ھ كَّْلَتھم، وب ذ ش م، من َك إلُھھ َك، ألن ة من ف  . اآللھ سھم، فكی ساعدون أنف ى ال ی م حت ألنھ
  ."  یقدرون على مساعدِتَك أو مباركتي

  
ن   _مفكرًا في غضب أبیھ_ لفَظ مثَل ھذا الكالِم ضدَّ آلھِتھ، وإبراھیمتنامى غضُب تارَح على إبراھیَم، ألنھ  ترَكھ وخرَج م

ال     .  البیِت ھ، وق دًا ل اداه معی ي             : "لكنَّ أباه ن ْز ل وَد، وجھِّ َل أْن تع ھ صورًا قب ذي صنعُت من وِط ال شارَة خشِب البل ْع ِب اجم
ھ    ."  عشائي شارة  .  استعدَّ إبراھیُم لتنفیِذ أمِر أبی ذ الب نقش         وأخ ھ ال ْت جبھُت ذي حمَل نھم، ال د صنمًا صغیرًا بی رب  " ووج ال

ائالً           " باریسات ساَت، ق ا باری اِر، وألحق بھ ي الن شور ف ى الق ھْ : "، لقد ألق ى      ! انتب اُر حت سات، أن ال َتخُرَج الن ذر، باری اح
ذا ."  إْن اشتعلْت بمستوًى منخفٍض، انفْخ علیھا، واجعلھا تشتعل ثانیة     .  أعوَد اً  متحدثًا ھك ى    .  ، ذھَب خارج اَد إل دما ع عن

شدةٍ    ِسھ   .  الداخِل ثانیة، وجَد باریساَت منطرحًا على ظھِره، محترقًا ب ال لنف سمًا، ق دُر أن     : "مبت ساُت، یق ِة، باری ي الحقیق ف
اداً  ."  ُیبقي الناَر مشتعلًة وُیَجھِّز الطعامَ  ذَ  .  وبینما كاَن یتحدث، كاَن الصنُم قد الُتِھَم وصاَر رم م أخ ِھ،    ث ى أبی  الصحوَن إل

َك      : "لكنَّ إبراھیَم قال ألبیھ .  وأكَل وشرَب وكاَن سعیدًا وبارَك إلَھھ ماروماث       األحرى ربَّ ل ب اَث، ب َك ماروم ال تبارْك ربَّ
كَ  _بمحبِتھ العظیمِة لَك_باریساَت، فقد كان ھو من     َبَخ وجبُت ارحُ  ."  ألقى نفَسھ في الناِر لكي ُتْط َن ھو اآلنَ  : "صاَح ت "  ؟أی

ارِ  : "فأجاَب إبراھیمُ  ِب الن ارحُ  ."  لقد صاَر رمادًا في لھی اَل ت ساتَ    : "فق ذا     ! عظیٌم ھو سلطاُن باری سي آخَر ھ سأعمل لنف
  ."الیوَم، وغدًا سُیَحضُِّر لي طعامي

  
ي األصناِم،                   ھ ف ضاِح آراِئ ي إی اده، ومضى ف ى ِعن ة عل نَّ روحھ كانت حزین ھ، لك ي عقِل ائالً أضحَكھ كالُم أبیھ ذلَك ف :  ق

ادِة               " دُر بالعب دَِّس أج ِد الُمق ي المعب ة ف ّي، ألن األصناَم القائم ر عقالن أبي، ال أھمیة للصنمین اللذْیِن تباركھما، سلوكَك غی
ر،                    . من صنمیك  دما یكُب ذھِب، وعن ن ال ٍة م ِنَع ببراع ھ ُص ارموث، ألن ن م ر جالًال م احوَر أكث فـ زوشیوس صنم أخي ن

دََّد،    . ]المترجم_ْن نفِس مادتھِم[سوف ُیعَمُل من جدیٍد      ن ُیَج لكْن عندما سیصبُح مارموُث ضعیفًا، أو یتحطم إلى شظایا، ل
ن      ،جاوڤوالرب  . ألنھ من الحجرِ   ساَت، المصنوِع م  الذي یقُف فوَق اآللھِة اآلخرین مع زوشیوس، أكثر جالًال من باری

كَ    _لكنَّ بارساَتَك.  عِتھالخشِب، ألنھ صیَغ من الِفضِة، وزخرفھ الرجاُل، إلراءِة رو   ٍھ بفأِس ِسَك كإل ھ بنف ان  _قبَل أْن تعمَل ك
د سقَط         ن ارتفاعھ ق اؤه، م متجذرًا في األرِض، واقفًا عظیمًا ورائعًا، بعظمِة فروِعھ وأزھاِره، اآلَن ھو جاٌف، وذاھٌب م

د اح               سھ ق و نف ھ اضمحلَّ، وھ دناءِة، ومظھر وجِھ ى ال دَر إل ى      إلى األرِض، من العظمة انح ھ حت اِر، والتھمْت ي الن رَق ف ت
دُ        ْد بع ْم یُع تَ     .  صار رمادًا، ول وُل أن م تق امي          ‘‘: ث ي طع داًَ سیجھز ل وَم، وغ ذا الی ي آخَر ھ ي ’’ !سأصنع ل َل  ..."  أب أكم

تھمھم          : "إبراھیُم، وقالَ  ا تل ضًا  لك .  الناُر أجدُر بالعبادِة من آلھتَك المعمولِة من الذھِب والفضِة والخشِب والجِر، ألنھ ن أی
ا       ِل األرِض،          .  النار ال أدعوھا إلھًا، ألنھا خاضعة للماء، الذي یطفؤھ ْن ِقَب َتّص ِم ھ ُیْم ًا، ألن اَء إلھ ضًا ال أدعو الم ن أی لك

ا       شمِس، وأن ا تجف بال وأنا أنادي بأنَّ األرَض أكثر عظمة، ألنھا تتغلُب على الماِء، لكن أیضًا ال أدعو األرَض إلھًا، ألنھ
ھ          أنادي بأنَّ  ن األرِض، ألن ُم م شمَس أعظ ھ بأشعِتھ    he ال الَم كلَّ ُر الع ُب       .   ُینی ًا، ألنَّ ضوَءه ُیحَج ضًا ال أدعوه إلھ ن أی لك

ة، ألنَّ ضوَءھم   .  عندما یأتي الظالُم فوَقھ    ضاً _وال أدعو القمَر والنجوَم آلھ اِنھم     _أی ُت لمع ن  . ینكسُف حین یمضي وق لك
ا سأعلنھ    ك اصِغ إلى ھذا، أبي تارح، م سماواِت،             "  ل َن ال د أرج ّي، لق رُب الحقیق و ال یاِء، ھ لَّ األش َق ك د خل ذي ق رب ال ال

د وضَع       وَذھََّب الشمَس، وأعطى التألَق للقمِر وكذلَك النجوِم، ھو یجعُل األرَض جافًة في وسِط میاٍه كثیرٍة، وكذلك إیاَك ق
  ."على األرِض، ولي أراني نفَسھ في تشوِش أفكاري
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  )ممحطم األصنا( 
  

ذه    : لكنَّ تارَح لم ُیْمِكْن إقناُعھ، وكإجابٍة على سؤاِل إبراھیمَ         اَل الرجاِل، أخ َمْن الرُب الذي قد خلَق السماَء واألرَض وأطف
الَ                      یھم ق شیرًا إل ن األصناِم الصغیرة، م ٌر م دٌد كبی رًا وع ا عشر صنمًا كبی َف اثن ذین   : "إلى البھِو حیُث وق اھم أوالِء ال ھ

  .وسجَد أماَم آلھِتھ، وغادَر البھَو مع ابِنِھ."  أنَت وكلَّ الرجاِل على األرِضخلقوني وأیضًا 
  

لَّ     : "ذھب إبراھیُم من ھناَك إلى أمِّھ، وتحدث إلیھا، قائالً         سماَء واألرَض وك وا ال د عمل انظري، أراني أبي ھؤالء الذین ق
ذلَك     عجِّلي واجلبي َحَمًال من القطیِع، و_لذا_اآلَن.  أبناِء الرجالِ  ي ب ي، لعل ِة أب اصنعي منھ لحمًا لذیذًا، لكي أقدَِّمھ إلى آلھ

نھم    يَّ م م         ."  أصبح مرضیًا عل یس لھ م ل ِة، رأى أنھ ى اآللھ اَن إل راھیُم القرب دََّم إب دما ق ْن عن ھ، لك ًا لطلِب ھ طبق ْت أم ففعل
مؤكد، اللحم الشھَي الذي حضَّْرُتھ لم : " وقاَلھزأ إبراھیُم بھم،. صوٌت، وال سمٌع، وال حركٌة، وال أحَد منھم مدَّ یَده لیأكلَ  

لذا سأحضِّر لحمًا شھیًا طازجًا غدًا، أفضل وأكثر وفرًة من ھذان ألرى ما ! ُیْرِضكم، أو ربما كان قلیًال جدًا بالنسبِة إلیكم        
ِم الممت           ."  سینتُج من ذلك  ن اللح اني م اِن الث اَم القرب ٍة أم ال حرك َة بقیت صامتة وب اِن     لكنَّ اآللھ اَم القرب ا أم شھيِّ كم از ال

ال  اَح، وق راھیَم، وص ى إب ربِّ عل ْت روُح ال ى   : "أألوِل، وحلَّ ا إل ت كلھ د مال وبھم ق ذین قل شریِر، ال ھ ال ي وجیِل ٌل ألب وی
واهٌ            ا أف ي لھ تكلَم، الت سمَع، أو ت سَم، أو ت َل، أو تبت ال  الغروِر، الذین یعبدون أصناَم الخشِب والحجِر، التي ال تقدر أن تأك  ب

  !"خطاٍب، عیوٌن بال رؤیٍة، آذاٌن بال سمٍع، أیدي بال حاسة لمٍس، أرجٌل بال حركٍة
  

م، وخرج                       نھم كلِّھ ٍھ بی ِر إل د أكب ي ی أَس ف دما أنھى تحطیَمھم وضَع الف ھ، وعن . ثم أخَذ إبراھیُم َسَفنًا وحطََّم كلَّ أصناِم أبی
ارُح ارة_ت َسَفِن بالحج ضام ال امعًا ارط ى غرف_س َض إل ا  رك د غادَرھ اَن ق ي ك ِة الت ي اللحظ ا ف َل إلیھ ناِم، ووص ِة األص

ي؟      : "إبراھیُم، وعندما رأى ما قد حدَث، أسرَع وراَء إبراھیَم، وقاَل لھ   َت آللھت د فعل ذي ق ذا األذى ال ا ھ راھیمُ "  م : ردَّ إب
دیھم لت         " م أی دوا كلھ أكلوا، م رِبھم، لكي ی َده       وضعُت لحمًا لذیذًا أماَمھم، وعندما جئُت بق ُر ی دَّ الكبی َل أْن یم ِم، قب اوِل اللح ن

رى _أخَذ الفأَس وحطمھم جمیعًا، و_ غاضبًا منھم بسبِب تصرِفھم  _ھذا.  لألكِل رى       _ت ا ت ھ، كم ي یدی ْت ف ا زال أَس م ."  الف
ي ھؤالِء  ھل ھناَك روٌح، ونفٌس، أو قوٌة ف! أنَت تتحدث باألكاذیِب معي: "التفَت تارُح إلى إبراھیَم في غضٍب علیھ، وقال    

ِد               ي ی َسفَن ف ن وضَع ال َت م اَن أن د ك اآللھِة لفعِل كلِّ ما قد أخبرتني بھ؟  ألیسوا خشبًا وحجرًا؟ وألم أصنْعھم أنا نفسي؟ لق
ال   ."  اإللِھ الكبیِر، وقلَت أنھ ضرَبھم جمیعاً  اه، وق راھیُم أب ف : "أجاَب إب ي       _إذن_كی ك األصناَم الالت َد تل َك أن تعب ن ل یمك

دعوھم؟ . ة لفعل أي شيءٍ لیس فیھن قو   "  أتستطیُع تلك األصناُم التي تثق فیھا تنجیَتك؟ أیستطیعون سماع صلواِتَك عندما ت
ن         َسَفَن م بعَد تحدِثھ ھكذا وبكالٍم مشاِبٍھ، حّذَر أباه إلصالِح طرِقھ واإلحجاِم عن عبادِة األصناِم، ووثَب أماَم أبیھ، وأخذ ال

  .بالصنِم الكبیِر، وحطَّمھ بھ، وھر
  

َل          َف فع َضْوا، وكی عجََّل تارُح إلى نمروَد، سجد قبالھ، وترجاه لیسمَع قصَتھ، عن ابِنھ الذي قد ُوِلَد لھ منذ خمسین عامًا م
ن            _لذا_اآلَن: "وقال. بآلھِتھ، وكیف تحدَّثَ   ْسَلَم م انوِن ِلَن ًا للق ھ طبق دَل مع ملكي وإلھي، أرسْل لھ لیمُثَل أماَمَك، واعمْل الع

سََّر                 ."  ھذا الشرِّ  ذي ك ر ال صنم الكبی ن ال ارح، ع ا لت د حكاھ ا ق عندما ُأْحِضَر إبراھیُم أماَم الملِك، أخبَره بنفِس القصِة كم
َك ردَّ   نَّ المل ھ، لك اغر من ةِ    : "األص لِِ، وال الحرك دِث، وال األك واء بالتح وم س نام ال تق ادِة   ."  األص راھیُم لعب ھ إب فوبََّخ

ى كالمي،       "كاَن آخر كالِمھ .  تفعَل شیئاًً، ونصَحھ بعبادِة إلِھ الكونِ األصناِم التي ال تقدر أْن       شریُر إل َك ال صِغ قلُب ْم ی إْن ل
م             ن لھ ُل م َت، وشعُبَك، وك اِم، أن لیجعَلَك تھجُر الطرَق الشریرَة وتعبَد اإللَھ األبديَّ، فسوف تموُت في خزٍي في آخِر األی

  ." في طرِقَك الشریرِةعالقٌة بَك، الذین سمعوا كالَمَك، وساروا
  

ھ،     ون أمام ِة یمثل اِء المملك راِء وعظم لَّ أم َل ك اٍم، جع شرِة أی ِة ع ي نھای سجِن، وف ي ال َع ف إبراھیَم أْن یوَض ُك ب َر المل أم
ذلكَ _كاَن رأُیھم أنھ یجُب أْن ُیْحَرَق، و. وعرض علیھم قصَة إبراھیم    ام وث       _وفقًا ل ِة أی َزْت لثالث ارًا ُجھِّ ُك ن َل المل الِث عم

  .لیاٍل، في فرِنھ بقادشیم، وُحِمَل إبراھیُم إلى ھناَك من السجِن لُیحَرَق
  

إبراھیمَ            ُیْفَعُل ب ا َس َرْوا م اِل، جاؤوا لَی ِضَر،   . كلُّ سكاِن األرِض، قرابة تسعمئة ألِف رجٍل، غیَر النساِء واألطف دما ُأْح وعن
لرجل الذي قد عرفناه كطفٍل، عنَد مولِدِه ابتلَع النجُم األكبُر النجوَم مؤكد، ھذا ھو ا: "تعرََّف علیھ المنجِّمون، وقالوا للملك    

  ."انظر، لقد عصى أبوه أمَرَك، واستھزَأ بَك، ألنھ أحَضَر لَك طفًال آخَر، ھو الذي قتلَتھ. األربعة
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ن   : "دما قال الملُككاَن تارُح مرتعبًا بشدًة، ألنھ كاَن خائفًا من غضِب الملِك، واعترَف بأنھ قد خدَع الملَك، وعن       ي م خبِّْرن
ذا  ل ھ صَحَك بفع وتَ . ن ن تم یئًا، ول ِف ش ذباً ."  ال ُتْخ اراَن ك َم ھ ِد    _اتھ َد مول ًا عن ین عام ین وثالث ره اثن اَن عم ذي ك ال

كِ    _إبراھیَم داِع المل د            .  بنصیحِتھ بخ ْت أی ابھم سوى التكشیطة، وُرِبَط لِّ ثی ن ك اراُن م راھیُم وھ رَِّد إب ِك، ُج أمِر المل یھما ب
ذین       _ألنَّ قلَبھ لم یكن كامًال مع الربِّ_وأقدامھا بحباٍل كتانیٍة، وُألُقوا في األتون، ھارانُ   ضًا الرجال ال اِر، وأی ي الن َك ف ھل

َم أن                      رْق، رغ م یحت ربِّ، ول ِل ال ْن ِقَب َده ِم راھیُم وح ا إب یھم، ونج دلعت عل ي ان ِب الت سنِة اللھ وا بأل ألَقْوه في األتون احترق
ال  ُتِھمنَ  الحب د ال ا ق دًا إلیھ ان مقی ي ك ِك     .  الالت دِم المل ُل خ اَء ك اِر، وج َط الن راھیُم وس شى إب اٍل م الِث لی اٍم وث ِة أی لثالث

  ."انظر، لقد رأینا إبراھیَم متمشیًا في وسِط النار: "وأخبروه
  

م كالَم خدمِ       وِق بھ ھ الموث ِسھِ     في البدِء لْم یصدْقھم الملُك، لكن حیَن أیََّد بعُض أمراِئ ِة بنف َض وذھب للرؤی َر   . ِھ، نھ م أم ث
ةً           دما حاولوا ثانی ون، وعن أمِر  _خدَمھ بأخِذ إبراھیَم من الناِر، لكنھم ما قدروا، ألنَّ ألسنَة اللھِب اندلعت اتجاَھھم من األت ب

نھ               _الملِك ٌة م اَت ثمانی ُث م ْت وجوَھھم، بحی ِب وأحرَق سنُة اللھ دلَعْت أل وِن، ان ن األت وا م ى     . مأْن یقترب ُك عل ادى المل م ن ث
امي                   : "إبراھیَم ْف أم ا وق ِدم ھن اِر، وأق ِط الن ْن وس اَل ِم سماِء، تع ي ال ذي ف اَم     ."  یا خادَم الربِّ ال َف أم راھیُم ووق اَء إب وج

اً "  كیف یتأتى أنَك لْم ُتْحَرْق بالناِر؟  : "فتحدََّث الملُك إلى إبراھیَم، وقال    . الملِك سماِء واألرِض رُب ال : "فقاَل إبراھیُم مجیب
  . الذي فیھ أثُق، والذي یملُك كلَّ األشیاِء في سلطاِنھ، قد نجاني من الناِر التي ألقیتني فیھا

  
(see Pesiḳ. R. § 33, 'Er. 53a)  

  
  قارن مع 

  
وِقِنیَن   َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِھیَم َمَلُكوَت الَسماَواِت{ َذا       َفَلمَّ ) ٧٥(َواَألْرِض َوِلَیُكوَن ِمْن اْلُم اَل َھ ًا َق ُل َرَأى َكْوَكب ِھ اللَّْی نَّ َعَلْی ا َج

ْن       ) ٧٦(َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلیَن   وَننَّ ِم ي َألُك ِدِني َربِّ ْم َیْھ ِئْن َل َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزغًا َقاَل َھَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َل
ْشِرُكوَن    ) ٧٧(اْلَقْوِم الضَّالِّیَن    ا ُت ) ٧٨(َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َھَذا َربِّي َھَذا َأْكَبُر َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َیا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّ

ِھ  )٧٩(َواَألْرَض َحِنیفًا َوَما َأَنا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن  ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر الَسماَواِت  َوَحاجَُّھ َقْوُمُھ َقاَل َأُتَحاجُّوِني ِفي اللَّ
َذكَُّروَن        ال َتَت ًا َأَف اُف   ) ٨٠(َوَقْد َھَداِني َوال َأَخاُف َما ُتْشِرُكوَن ِبِھ ِإالَّ َأْن َیَشاَء َربِّي َشْیئًا َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلم َف َأَخ َوَكْی

قُّ         َما َأْشَرْكُتْم َوال َتَخاُفوَن َأنَّ   ِریَقْیِن َأَح َأيُّ اْلَف ْلَطانًا َف ْیُكْم ُس ِھ َعَل زِّْل ِب ْم ُیَن ُكْم َأْشَرْكُتْم ِباللَِّھ َوال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم َأْشَرْكُتْم ِباللَِّھ َما َل
وَن     ُتْم َتْعَلُم اَألْمِن ِإْن ُكن ٍم ُأوْ     ) ٨١(ِب اَنُھْم ِبُظْل ُسوا ِإیَم ْم َیْلِب وا َوَل ِذیَن آَمُن ُدوَن     الَّ ْم ُمْھَت ُن َوُھ ْم اَألْم َك َلُھ ا  ) ٨٢(َلِئ َك ُحجَُّتَن َوِتْل

  ٨٣ -٧٥: األنعام} )٨٣(آَتْیَناَھا ِإْبَراِھیَم َعَلى َقْوِمِھ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكیٌم َعِلیٌم 
  
َك         ) ٤١(َنِبّیًا َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِھیَم ِإنَُّھ َكاَن ِصدِّیقًا   { ي َعْن ِصُر َوال ُیْغِن ْسَمُع َوال ُیْب ا ال َی ُد َم َم َتْعُب ِت ِل ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َیا َأَب

ِوّیًا              ) ٤٢(َشْیئًا   َراطًا َس ِدَك ِص اتَِّبْعِني َأْھ َك َف ْم َیْأِت ا َل ِم َم ْن اْلِعْل اَءِني ِم ْد َج ي َق ْد    ) ٤٣(َیا َأَبِت ِإنِّ ِت ال َتْعُب ا َأَب شَّْیَطاَن ِإنَّ  َی ال
ِصّیًا    رَّْحَمِن َع اَن ِلل شَّْیَطاَن َك ًا     ) ٤٤(ال شَّْیَطاِن َوِلّی وَن ِلل رَّْحَمِن َفَتُك ْن ال َذاٌب ِم سََّك َع اُف َأْن َیَم ي َأَخ ِت ِإنِّ ا َأَب اَل ) ٤٥(َی َق

اَن       ) ٤٦( َواْھُجْرِني َمِلّیًا َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَھِتي َیا ِإْبراِھیُم َلِئْن َلْم َتنَتِھ َألْرُجَمنَّكَ       ُھ َك ي ِإنَّ َك َربِّ َتْغِفُر َل َك َسَأْس َقاَل َسالٌم َعَلْی
ِقّیًا      ) ٤٧(ِبي َحِفّیًا    َزَلُھْم َومَ   ) ٤٨(َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َش ا اْعَت ا َفَلمَّ

ًا   ) ٤٩(َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َوُكال َجَعْلَنا َنِبّیًا          ْدٍق َعِلّی َوَوَھْبَنا َلُھْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُھْم ِلَساَن ِص
  ٥٠ -٤١: مریم} )٥٠(
  
ُدوَن  ) ٨٤(َربَُّھ ِبَقْلٍب َسِلیٍم ِإْذ َجاَء ) ٨٣(َوِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِھ ٍإلْبَراِھیَم   { ِھ    ) ٨٥(ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َوَقْوِمِھ َماَذا َتْعُب ًة ُدوَن اللَّ ًا آِلَھ َأِئْفك

اَلِمیَن        ) ٨٦(ُتِریُدوَن   َربِّ اْلَع نُُّكْم ِب وِم     ) ٨٧(َفَما َظ ي النُُّج َرًة ِف َر َنْظ ِقیٌم    ) ٨٨(َفَنَظ ي َس اَل ِإنِّ ْوا عَ ) ٨٩(َفَق ْدِبِریَن   َفَتَولَّ ُھ ُم ْن
ْأُكُلوَن  ) ٩٠( اَل َأال َت ِتِھْم َفَق ى آِلَھ َراَغ ِإَل وَن ) ٩١(َف ْم ال َتنِطُق ا َلُك اْلَیِمیِن ) ٩٢(َم ْربًا ِب ْیِھْم َض َراَغ َعَل ِھ ) ٩٣(َف َأْقَبُلوا ِإَلْی َف

یِم        ) ٩٦(َما َتْعَمُلوَن َواللَُّھ َخَلَقُكْم َو) ٩٥(َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن     ) ٩٤(َیِزفُّوَن   ي اْلَجِح َأْلُقوُه ِف ًا َف ُھ ُبْنَیان وا َل اُلوا اْبُن ) ٩٧(َق
  ٩٨ -٨٣: الصافات} )٩٨(َفَأَراُدوا ِبِھ َكْیدًا َفَجَعْلَناُھْم اَألْسَفِلیَن
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  :مالحظات*
  

  .لنحاتینفأس قصیرة الید غلیظة ُتسَتعمُل لنحاتة الخشب وتقشیره ِمْن ِقبل النجارین وا: الَسَفن
  .جعل لوَنھا أرجوانیًا: أرجَن السماواِت

  
د    واإلسالمیةالمسیحیةفي النصوص مسألة النجم الذي یظھر في السماء ترد       ى مول شخص ، كعالمة عل ذي   ال  المنتظر ال

ان               اء األدی بعض علم و ل ا یحل ّي أو البطل كم یالد النب ى م ة  یشاء اُهللا أْن یرسَلھ حسَب معتقدھم، وكعالمة تقلیدیة عل  الكلم
م        ن مریم، ث سوع ب سیح ی األخرى، وسنجد المسیحیة في إنجیل متى، تأخذ ھذه األسطورة لتستغلھا في أسطورة میالد الم

  . كتب الحدیثوفيسیأخذھا من بعدھا اإلسالم في كتِب سیرة محمٍد 
  

 اْلَمِلِك، ِإَذا َمُجوٌس ِمَن اْلَمْشِرِق َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم َوَلمَّا ُوِلَد َیُسوُع ِفي َبْیِت َلْحِم اْلَیُھوِدیَِّة، ِفي َأیَّاِم ِھیُروُدَس١(
َفَلمَّا َسِمَع ِھیُروُدُس اْلَمِلُك ٣. »َأْیَن ُھَو اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَیُھوِد؟ َفِإنََّنا َرَأْیَنا َنْجَمُھ ِفي اْلَمْشِرِق َوَأَتْیَنا ِلَنْسُجَد َلُھ«:َقاِئِلیَن٢

ِفي «:َفَقاُلوا َلُھ٥» َأْیَن ُیوَلُد اْلَمِسیُح؟«:َفَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَھَنِة َوَكَتَبِة الشَّْعب، َوَسَأَلُھْم٤.  َوَجِمیُع ُأوُرَشِلیَم َمَعُھاْضَطَرَب
ْرَض َیُھوَذا َلْسِت الصُّْغَرى َبْیَن ُرَؤَساِء َیُھوَذا، َألْن َوَأْنِت َیا َبْیَت َلْحٍم، َأ٦: َألنَُّھ ھَكَذا َمْكُتوٌب ِبالنَِّبيِّ. َبْیِت َلْحِم اْلَیُھوِدیَِّة

 .»ِمْنِك َیْخُرُج ُمَدبٌِّر َیْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئیَل
اْذَھُبوا «: َلْحٍم، َوَقاَلُثمَّ َأْرَسَلُھْم ِإَلى َبْیِت٨. ِحیَنِئٍذ َدَعا ِھیُروُدُس اْلَمُجوَس ِسرا، َوَتَحقََّق ِمْنُھْم َزَماَن النَّْجِم الَِّذي َظَھَر٧

. َفَلمَّا َسِمُعوا ِمَن اْلَمِلِك َذَھُبوا٩. »َوَمَتى َوَجْدُتُموُه َفَأْخِبُروِني، ِلَكْي آِتَي َأَنا َأْیًضا َوَأْسُجَد َلُھ. َواْفَحُصوا ِبالتَّْدِقیِق َعِن الصَِّبيِّ
َفَلمَّا َرَأْوا النَّْجَم َفِرُحوا َفَرًحا ١٠. دَُّمُھْم َحتَّى َجاَء َوَوَقَف َفْوُق، َحْیُث َكاَن الصَِّبيَُّوِإَذا النَّْجُم الَِّذي َرَأْوُه ِفي اْلَمْشِرِق َیَتَق

َذَھًبا : َقدَُّموا َلُھ َھَداَیاُثمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُھْم َو. َفَخرُّوا َوَسَجُدوا َلُھ. َوَأَتْوا ِإَلى اْلَبْیِت، َوَرَأْوا الصَِّبيَّ َمَع َمْرَیَم ُأمِِّھ١١. َعِظیًما ِجدا
 .ُثمَّ ِإْذ ُأوِحَي ِإَلْیِھْم ِفي ُحْلٍم َأْن َال َیْرِجُعوا ِإَلى ِھیُروُدَس، اْنَصَرُفوا ِفي َطِریق ُأْخَرى ِإَلى ُكوَرِتِھْم١٢. َوُلَباًنا َوُمرا

ُقْم َوُخِذ الصَِّبيَّ َوُأمَُّھ َواْھُرْب ِإَلى ِمْصَر، َوُكْن «: ِفي ُحْلٍم َقاِئًالَوَبْعَدَما اْنَصَرُفوا، ِإَذا َمَالُك الرَّبِّ َقْد َظَھَر ِلُیوُسَف١٣
 .َفَقاَم َوَأَخَذ الصَِّبيَّ َوُأمَُّھ َلْیًال َواْنَصَرَف ِإَلى ِمْصَر١٤. »َألنَّ ِھیُروُدَس ُمْزِمٌع َأْن َیْطُلَب الصَِّبيَّ ِلُیْھِلَكُھ. ُھَناَك َحتَّى َأُقوَل َلَك

 .»ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبني«:ِلَكْي َیِتمَّ َما ِقیَل ِمَن الرَّبِّ ِبالنَِّبيِّ اْلَقاِئل. َوَكاَن ُھَناَك ِإَلى َوَفاِة ِھیُروُدَس١٥
اِن الَِّذیَن ِفي َبْیِت َلْحٍم َوِفي َفَأْرَسَل َوَقَتَل َجِمیَع الصِّْبَی. ِحیَنِئٍذ َلمَّا َرَأى ِھیُروُدُس َأنَّ اْلَمُجوَس َسِخُروا ِبِھ َغِضَب ِجدا١٦

: ِحیَنِئٍذ َتمَّ َما ِقیَل ِبِإْرِمَیا النَِّبيِّ اْلَقاِئِل١٧. ُكلِّ ُتُخوِمَھا، ِمِن اْبِن َسَنَتْیِن َفَما ُدوُن، ِبَحَسب الزََّماِن الَِّذي َتَحقََّقُھ ِمَن اْلَمُجوِس
َراِحیُل َتْبِكي َعَلى َأْوَالِدَھا َوَال ُتِریُد َأْن َتَتَعزَّى، َألنَُّھْم َلْیُسوا . اٌء َوَعِویٌل َكِثیٌرَصْوٌت ُسِمَع ِفي الرَّاَمِة، َنْوٌح َوُبَك«١٨

  ١٨-١: ٢متى) .»ِبَمْوُجوِدیَن
  

  :٧وفي البخاري من حدیث رقم 
  

ى َنَصاَرى الشَّْأِم ُیَحدُِّث َأنَّ ِھَرْقَل ِحیَن َقِدَم ِإیِلَیاَء َوَكاَن اْبُن النَّاُظوِر َصاِحُب ِإیِلَیاَء َوِھَرْقَل ُسُقفا َعَل(.................. 
َأْصَبَح َیْوًما َخِبیَث النَّْفِس َفَقاَل َبْعُض َبَطاِرَقِتِھ َقْد اْسَتْنَكْرَنا َھْیَئَتَك َقاَل اْبُن النَّاُظوِر َوَكاَن ِھَرْقُل َحزَّاًء َیْنُظُر ِفي النُُّجوِم 

یَن َسَأُلوُه ِإنِّي َرَأْیُت اللَّْیَلَة ِحیَن َنَظْرُت ِفي النُُّجوِم َمِلَك اْلِخَتاِن َقْد َظَھَر َفَمْن َیْخَتِتُن ِمْن َھِذِه اْلُأمَِّة َقاُلوا َلْیَس َفَقاَل َلُھْم ِح
ْقُتُلوا َمْن ِفیِھْم ِمْن اْلَیُھوِد َفَبْیَنَما ُھْم َعَلى َأْمِرِھْم ُأِتَي ِھَرْقُل َیْخَتِتُن ِإلَّا اْلَیُھوُد َفَلا ُیِھمَّنََّك َشْأُنُھْم َواْكُتْب ِإَلى َمَداِیِن ُمْلِكَك َفَی

وا ِبَرُجٍل َأْرَسَل ِبِھ َمِلُك َغسَّاَن ُیْخِبُر َعْن َخَبِر َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَلمَّا اْسَتْخَبَرُه ِھَرْقُل َقاَل اْذَھُبوا َفاْنُظُر
َأُمْخَتِتٌن ُھَو َأْم َلا َفَنَظُروا ِإَلْیِھ َفَحدَُّثوُه َأنَُّھ ُمْخَتِتٌن َوَسَأَلُھ َعْن اْلَعَرِب َفَقاَل ُھْم َیْخَتِتُنوَن َفَقاَل ِھَرْقُل َھَذا ُمْلُك َھِذِه اْلُأمَِّة َقْد 

َنِظیَرُه ِفي اْلِعْلِم َوَساَر ِھَرْقُل ِإَلى ِحْمَص َفَلْم َیِرْم ِحْمَص َحتَّى َأَتاُه ِكَتاٌب َظَھَر ُثمَّ َكَتَب ِھَرْقُل ِإَلى َصاِحٍب َلُھ ِبُروِمَیَة َوَكاَن 
ي َدْسَكَرٍة َلُھ ِمْن َصاِحِبِھ ُیَواِفُق َرْأَي ِھَرْقَل َعَلى ُخُروِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأنَُّھ َنِبيٌّ َفَأِذَن ِھَرْقُل ِلُعَظَماِء الرُّوِم ِف

ِبِحْمَص ُثمَّ َأَمَر ِبَأْبَواِبَھا َفُغلَِّقْت ُثمَّ اطََّلَع َفَقاَل َیا َمْعَشَر الرُّوِم َھْل َلُكْم ِفي اْلَفَلاِح َوالرُّْشِد َوَأْن َیْثُبَت ُمْلُكُكْم َفُتَباِیُعوا َھَذا النَِّبيَّ 
ْبَواِب َفَوَجُدوَھا َقْد ُغلَِّقْت َفَلمَّا َرَأى ِھَرْقُل َنْفَرَتُھْم َوَأِیَس ِمْن اْلِإیَماِن َقاَل ُردُّوُھْم َعَليَّ َفَحاُصوا َحْیَصَة ُحُمِر اْلَوْحِش ِإَلى اْلَأ
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 َفَكاَن َذِلَك آِخَر َشْأِن ِھَرْقَل َرَواُه َوَقاَل ِإنِّي ُقْلُت َمَقاَلِتي آِنًفا َأْخَتِبُر ِبَھا ِشدََّتُكْم َعَلى ِدیِنُكْم َفَقْد َرَأْیُت َفَسَجُدوا َلُھ َوَرُضوا َعْنُھ
  )َصاِلُح ْبُن َكْیَساَن َوُیوُنُس َوَمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ

  
  :وفي السیرة النبویة البن ھشام عن ابن إسحاق

  

سعد وحدثني صالُح بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف، عن یحیى بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن :    قال ابن إسحاق
واهللا إنى لغالم یفَعة، ابن سبع : حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت، قال: قال. بن ُزَرارة األنصاري

حتى إذا ! یا معشَر یھود: سنین أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت یھودّیًا یصرخ بأعلى صوتھ على أَطَمة بیْثرب
 .طلع اللیلُة َنجُم أحمد الذي ُولد بھ : قال! ویلك ما لك؟: اجتمعوا إلیھ، قالوا لھ 

ابن كم كان حسان بن ثابت َمْقَدم رسول : فسألت سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، فقلت :    قال ابن إسحاق 
 وھو ابن ثالث - صلى اهللا علیھ وسلم –ابن ستین ، وقدمھا رسول اهللا :   المدینة ؟ فقال - صلى اهللا علیھ وسلم –اهللا 

  .وخمسین سنة، فسمع حسان ما سمع ، وھو ابن سبع سنین 
  

  : ن من ھذا النص المجازيومتَّى وابن ھشام إنما یستوحقصة إبراھیم الھاجادیة ویلوح لنا أن كًال من 
  

ُم َقِضیٌب ِمْن ِإْسَراِئیَل، َفُیَحطُِّم َطَرَفْي َیْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َیْعُقوَب، َوَیُقو. ُأْبِصُرُه َولِكْن َلْیَس َقِریًبا. َأَراُه َولِكْن َلْیَس اآلَن١٧(
  ١٧: ٢٤ العدد).ُموآَب، َوُیْھِلُك ُكلَّ َبِني اْلَوَغى

  
  : ابن ھشاموفي موضٍع آخر، یحكي

  
ھ   دثون بمبعث ان یتح ار والرھب ان واألحب حاق : الكھ ن إس ال اب صارى،  : ق ن الن ان م ود، والرھب ن یھ ار م ت األحب وكان

ن   . ، قد تحدثوا بأمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قبَل مبعثھ ، لما تقارَب من زمانھ  والكھان من العرب     اُر م أما األحب
ھ                  یھم فی ائھم إل د أنبی ن عھ ان م ا ك ھ ، وم ن صفتھ وصفة زمان . یھوَد، والرھبان من النصارى، فعمَّا وجدوا في كتبھم م

ذف           فأتتھم بھ الشیاطین من الجنِّ  : وأما الكھاُن من العرب      ك بالق ن ذل سمع إذ كانت ھى ال ُتحجب ع ن ال سترق م ا ت  فیم
ھ                      ھ الّل ى بعث اًال، حت ھ ب ذلك فی ى العرب ل وِره ، ال تلق ِض أم ُر بع ا ذك ع منھم زال یق بالنجوم ، وكان الكاھن والكاھنة ال ی

  .تعالى، ووقعت تلك األمور التي كانوا یذكرون؛ فعرفوھا
لم  قذف الجن بالشُُّھب داللًة على مبعثھ     لم  وحضر          : صلى اهللا علیھ وس ھ وس ھ صلى اهللا علی ُر رسول الّل ارب أم ا تق فلم

النجوم ،                وا ب ا فُرم سمع فیھ ُد الستراِق ال ت تْقع ي كان د الت مبعُثھ ، ُحجبت الشیاطین عن السمع ، وحیل بیَنھا وبین المقاع
لم حین         یقول اهللا تبارك ١فعرفت الجنُّ أن ذلك ألمر حدث من أمر الّلھ في العباد   ھ وس د صلى اهللا علی ھ محم الى لنبی وتع

ُقْل { : بعثھ ، وھو یقص علیھ خبَر الجنِّ إذ ُحجبوا عن السمع ، فَعرفوا ما َعَرفوا، وما أنكروا من ذلك حین َرأْوا ما َرأْوا
ًدا    ) ١(ًبا َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَج١ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّھ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمْن اْلِجنِّ       ا َأَح ْشِرَك ِبَربَِّن ْن ُن ) ٢(َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ َوَل

وَل ا    ) ٤(َوَأنَُّھ َكاَن َیُقوُل َسِفیُھَنا َعَلى اللَِّھ َشَطًطا) ٣(َوَأنَُّھ َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوَلا َوَلًدا  ْن َتُق ا َأْن َل ا َظَننَّ ِإنُس  َوَأنَّ ْل
ھ   ] ٦ـ ١:الجن[} َوَأنَُّھ َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اْلِإنِس َیُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمْن اْلِجنِّ َفَزاُدوُھْم َرَھًقا) ٥(َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّھ َكِذًبا   ى قول { : إل

َأْرِض َأْم َأَراَد     ) ٩(َھاًبا َرَصًداَوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَھا َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمْن َیْسَتِمْع اْلآَن َیِجْد َلُھ شِ   ي اْل ْن ِف َد ِبَم َوَأنَّا َلا َنْدِري َأَشرٌّ ُأِری
ْشكل          ] ٩،١٠:الجن[} )١٠(ِبِھْم َربُُّھْم َرَشًدا  ئال ُی ك ، ل ل ذل سمع قب ن ال ا ُمنعت م ا إنم فلما سمعت الجنُّ القرآَن َعرفْت أنھ

شُّْبھة   الوحُي بشيء من خبر السماء، فیلتبس على أھل األر    ع ال ة، وقْط آمنوا  . ١ض ما جاءھم من الّلھ فیھ ، لوقوع الحجَّ ف
ِھ              ) ٢٩(َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھْم ُمْنِذِریَن{ : وصدقوا، ثم    ْیَن َیَدْی ا َب َصدًِّقا ِلَم ى ُم ِد ُموَس ْن َبْع ِزَل ِم ا ُأْن ِمْعَنا ِكَتاًب ا َس ا ِإنَّ اُلوا َیاَقْوَمَن َق

 . اآلیات ٠٠]٢٩،٣٠األحقاف[ }ِإَلى َطِریٍق ُمْسَتِقیٍمَیْھِدي ِإَلى اْلَحقِّ َو



 ١٧٣

ن [} َوَأنَُّھ َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اْلِإنِس َیُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمْن اْلِجنِّ َفَزاُدوُھْم َرَھًقا  {: وكان قوُل الجن     ن      ]٦: الج ان الرجل م ھ ك أن
نِّ        :  ، قال العرب من قریش وغیرھم إذا سافر فنزل فَي واٍد من األرض لیبیَت فیھ  ن الج وادي م ذا ال ِز ھ ى أعوُذ بعزی إن

 .اللیلَة من شرِّ ما فیھ 
  

ق  : قال ابن ھشام     ضاً    : الرََّھ سََّفھ  والرَّھق أی ان وال ول الرجل    : الطغی ى     : مصدٌر لق ذي أرھقتن ْسر ال م أو الُع ُت اِإلث  َرِھْق
الى    حملُت اِإلثم أو الُعسر الذي حملنى حمال شدیدا، : رھقا شدیدا؛ أي   ھ تع اب الّل ا    { : وفي كت ا ُطْغَیاًن ِشیَنا َأْن ُیْرِھَقُھَم َفَخ

  ]٧٣:الكھف[} َوَلا ُتْرِھْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًرا{: وقولھ ] ٨٠: الكھف[}  َوُكْفًرا
  

دِّث أن أو  : قال ابن إسحاق :  ثقیف أول من َفزعت برمي الجن       ھ ُح َل وحدثني یعقوب بن عتبة بن المغیرة بن األخنس أن
ة    :  حین ُرمى بھا، ھذا الحى من ثقیف ، وأنھم جاءوا إلى رجل منھم یقال لھ -العرب َفِزع للرمى بالنجوم      ن أمی َعمرو ب

یا َعمرو، ألم تَر ما حدث في السماِء من القذف بھذه :  فقالوا لھ -وكان أدھى العرب وأنكرھا رأیًا :  قال -أحد بنى ِعَالج   
ن الصیف           َبَلى، فانظ : قال  . النجوم   واُء م ا األن روا، فإن كانت معالم النجوم التي ُیْھَتدى بھا في البرِّ والبحر، وتعَرف بھ

ا، وإن                 ذي فیھ ق ال ذا الخل دنیا، وھالُك ھ ھ طيُّ ال و والّل ا، فھ ى بھ ي ُیْرَم والشتاء لما ُیصلح الناَس في معایشھم ، ھى الت
  ر أراد الّلھ بھ ھذا الخلق ، فما ھو؟كانت نجومًا غیَرھا، وھى ثابتة على حالھا، فھذا ألم

  
 

  الرسول یسأل األنصار عن قولھم في رجم الجن بالشھب  وتوضیحھ لألمر
ھ       : قال ابن إسحاق     ن عبدالّل ب ، ع ى طال ن أب ي ب وذكر محمد بن مسلم بن شھاب الزھري ، عن على بن الُحسین بن عل

م     أن رسوَل الّلھ صلى اهللا : بن العباس ، عن نفر من األنصار       ال  لھ لم ، ق ھ وس نَّْجم       : "  علی ذا ال ي ھ ون ف تم تقول اذا كن م
ال      : یا نبي الّلھ كنا نقول حین رأیناھا ُیْرَمى بھا: الذي ُیْرَمى بھ قالوا   ود، فق ات مول ود، م د مول مات َمِلٌك  ، ُمّلك َمِلك ، ُول

الى   : رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم      ارك وتع ھ تب ة        لیس ذلك كذلك ، ولكن الّل ِمعھ حمل رًا َس ھ أم ي خلِق ضى ف ان إذا َق  ك
سماء                  ى ال َى إل ى ینتھ بُط حت سبیح یھ زال الت ال ی ك ، ف ن تحَت ذل سبیِحھم َم سبح لت العرش ، فسبَّحوا، فسبَّح َمْن َتحَتھم ، ف

سألون  : یقولون َسبََّح َمن فوقنا فسبحنا لتسبیحھم ، ف: ِممَّ سبحتم ؟ فیقولون : الدنیا، فیسبحوا، ثم یقول بعُضھم لبعض     أال ت
ُھ   : ِممَّ سبحتم ؟ فیقولون : ِممَّ سبحوا؟ فیقولون مثل ذلك ، حتى ینتھوا إلى حملِة العرِش ، فُیقال لھم     : َمْن فوَقكم    قضى الّل

ھ ،                 دثوا ب دنیا، فیتح سماِء ال ى ال ى ینتھى إل  في خلقھ كذا وكذا، لألمِر الذي كان ، فیھبط بھ الخبُر من سماٍء إلى سماء حت
ھ      دثوھم ب ِل األرض فیح ن أھ ان م ھ الكھ أتوا ب م ی تالف ، ث وّھم واخ ى ت سمع ، عل شیاطیُن بال سترقھ ال ون . . فت فیخطئ

ي    . ویصیبون ، فیتحدث بھ الكھان فیصیبون بعضًا ویخطئون بعضاً       ذه النجوم الت ثم إن الّلھ عز وجل حجب الشیاطین بھ
  ".نَةُیْقَذفون بھا، فانقطعت الكھانُة الیوَم فال كھا

  
  

  :وفي القرآن
  
ُھبًا        { ِدیدًا َوُش ًا َش ْت َحَرس ُھ           ) ٨(َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَھا ُمِلَئ ْد َل ْسَتِمْع اآلَن َیِج ْن َی سَّْمِع َفَم َد ِلل ا َمَقاِع ُد ِمْنَھ ا َنْقُع ا ُكنَّ َوَأنَّ

  ١٠-٩: الجن} )١٠(َمْن ِفي اَألْرِض َأْم َأَراَد ِبِھْم َربُُّھْم َرَشدًا َوَأنَّا ال َنْدِري َأَشرٌّ ُأِریَد ِب) ٩(ِشَھابًا َرَصدًا 
  

  :البخاريوفي 

 َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن َأِبي ِبْشٍر َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل اْنَطَلَق - ٧٧٣
ِبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َطاِئَفٍة ِمْن َأْصَحاِبِھ َعاِمِدیَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ َوَقْد ِحیَل َبْیَن الشََّیاِطیِن َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء النَّ

ُكْم َفَقاُلوا ِحیَل َبْیَنَنا َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َوُأْرِسَلْت َعَلْیَنا َوُأْرِسَلْت َعَلْیِھْم الشُُّھُب َفَرَجَعْت الشََّیاِطیُن ِإَلى َقْوِمِھْم َفَقاُلوا َما َل
الشُُّھُب َقاُلوا َما َحاَل َبْیَنُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء ِإلَّا َشْيٌء َحَدَث َفاْضِرُبوا َمَشاِرَق اْلَأْرِض َوَمَغاِرَبَھا َفاْنُظُروا َما َھَذا الَِّذي 

ُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َفاْنَصَرَف ُأوَلِئَك الَِّذیَن َتَوجَُّھوا َنْحَو ِتَھاَمَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو ِبَنْخَلَة َحاَل َبْیَن
وا اْلُقْرآَن اْسَتَمُعوا َلُھ َفَقاُلوا َھَذا َواللَِّھ الَِّذي َحاَل َعاِمِدیَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ َوُھَو ُیَصلِّي ِبَأْصَحاِبِھ َصَلاَة اْلَفْجِر َفَلمَّا َسِمُع



 ١٧٤

ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ {َبْیَنُكْم َوَبْیَن َخَبِر السََّماِء َفُھَناِلَك ِحیَن َرَجُعوا ِإَلى َقْوِمِھْم َوَقاُلوا َیا َقْوَمَنا
  َوِإنََّما ُأوِحَي ِإَلْیِھ َقْوُل اْلِجنِّ}ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ{َفَأْنَزَل اللَُّھ َعَلى َنِبیِِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم} ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًداَوَلْن

  
  :وروى أحمد بن حنبل

  
  َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعِن ُجَبْیٍر ْبِن َسِعیِد َعْن َحاَقِإْس َأِبي َعْن ِإْسَراِئیُل َحدََّثَنا َأْحَمَد َأُبو َحدََّثَنا -  ٢٤٧٨

 َلا النُُّجوُم َوَكاَنْت َباِطًلا َزاُدوُه َوَما َحقا َسِمُعوا َما َفَیُكوُن َعْشًرا ِفیَھا َفَیِزیُدوَن اْلَكِلَمَة َفَیْسَتِمُعوَن اْلَوْحَي َیْسَمُعوَن اْلِجنُّ َكاَن
 َأَصاَب َما ُیْحِرُق ِبِشَھاٍب ُرِمَي ِإلَّا َمْقَعَدُه َیْأِتي َلا َأَحُدُھْم َكاَن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيُّ ُبِعَث َفَلمَّا َكَذِل َقْبَل ِبَھا ُیْرَمى
 َجَبَلْي َبْیَن ُیَصلِّي َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى ِبالنَِّبيِّ ُھْم اَفِإَذ ُجُنوَدُه َفَبثَّ َحَدَث َقْد َأْمٍر ِمْن ِإلَّا َھَذا َما َفَقاَل ِإْبِلیَس ِإَلى َذِلَك َفَشَكْوا
  اْلَأْرِض ِفي َحَدَث الَِّذي اْلَحَدُث َھَذا َفَقاَل َفَأْخَبُروُه َفَأَتْوُه َنْخَلَة

  
  ١١٦٢٦ والنسائي ٣٣٢٤ و٣٣٢٣ والترمذي ٤٤٩وھذا رواه كذلك مسلم 

  
================================================================  

   ھاجادیةھاجادیةھاجادیةالنموذج الثالث للقصة الالنموذج الثالث للقصة الالنموذج الثالث للقصة ال
 التي یرویھا لوس جینزبرج لكن على لسان إبراھیم نفسھ، نموذج الثاني للقصةقصة مشابھة لل) رؤیا إبراھیم(في سفر

براھیم عن تحدث بھا نفس أحداث القصة من أول سقوط ماراموث على وجھھ وحتى احتراق صنم باریسات وحدیث إ
معدن كل إلھ المصنوع منھ، ثم یستمر إبراھیم في الجدل مع أبیھ بشأن عبادة النار أم الماء الذي یطفؤھا أم األرض التي 
تبتلع الماء أم الشمس التي تججف األرض، بل ال یعبد الشمس ألنھا تأفل لما یحل اللیل، وال القمر والنجوم ألنھا ألنھا 

وھنا تنتھي القصة بوحي اهللا ) أي أبیھ(ول لھ أنھ سیبحث عن اإللھ حالق األشیاء كلھا أمامھتذھب لما یحل النھار، ویق
ألول مرة إلبراھیم بأن یخرج من بیت أبیھ وتنزل صاعقة من السماء تحرق بیت األب تارح وما فیھ من أصنام وتارح 

  .نفسھ

تقول قصص ھاجادیة أخرى، وھذه النسخة ھنا  جدال إبراھیم یحدث مع أبیھ وھو كبیر السن ولیس طفال كما ىھنا نر
أقرب إلى القصة القرآنیة من غیرھا، حیث في القرآن كان جدل إبراھیم بصدد الشمس القمر والنجم یبدو من السیاق أنھ 

  .مع أبیھ

  .سوریا، لالطالع على النص بتمامھ_دار الطلیعة الجدیدة_٥٦٩ص_٣ج_)كتابات ما بین العھدین(انظر

================================================================  

  ھاجادیةھاجادیةھاجادیة للقصة ال للقصة ال للقصة الرابعرابعرابعالنموذج الالنموذج الالنموذج ال

  Breaks Idols/ في األبوكریفا واألدب الربیني/  ABRAHAM تحت عنوان / جاء في الموسوعة الیھودیة

  Gen. R. xxxviii. and Tanna debe Eliyahu, ii. 25 تسرد الموسوعة ما حدث بعد تحطیم وحرق إبراھیم لألصنام وفقًا لـ

إن كنت إلھ : "أال تعلم أني إلھ وحاكم العالم؟ لما حطمَت صوري؟ فقال إبراھیم: "مام نمرود، والذي قالبراھیم أُجِلب إ
وحاكم العالم، لماذا ال تجعل الشمس تشرق من الغرب وتأفل في الشرق؟ إن كنت إلھ وحاكم العالم، أخبرني كل ما في 

إنك ابن كوش، فاٍن مثلھ، أنت لم تستطع حتى : "أكمل إبراھیم. ُشِدَه نمروُد."  سوف أفعل في المستقبلقلبي اآلن، وما
  ."حفظ أبیك من الموت، وال أنت ستھرب منھ
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  :صیاغة للقصة ھكذا) مصادر اإلسالم( تسدل في كتابھ كلیر.یسرد د

ا       إن تارح كان«): ٧: ١٥ في تفسیر تكوین ١٧فصل (» مدراش ربا «ورد في    ى محل م  یصنع األصنام، فخرج مرة إل
ھ   : وأناب عنھ إبراھیم في بیعھا، فإذا أتى أحد یرید الشراء كان إبراھیم یقول لھ         ول ل عمري خمسون أو   : كم عمرك؟ فیق

ز                 : ستون سنة، فكان إبراھیم یقول لھ      ي حی م یظھر ف ذي ل شيء ال ادة ال ي عب ان عمره ستین سنة ویرغب ف ن ك ل لم وی
ق     . فكان یعتري الرجل الخجل وینصرف إلى حال سبیلھ. أیام قلیلةالوجود إال منذ     دھا صحن دقی ي ی ومرة أتت امرأة وف
رھم  . یا ھذا، ضع ھذا أمامھم    : قمح، وقالت لھ   ا  . فقام وأخذ عصا في یده وكسرھا كلھا جذاذًا ووضع العصا في ید كبی فلم
ت      .  علیك شیئًاال أخفي: من فعل بھم كذلك؟ فقال لھ إبراھیم   : أتى أبوه قال لھ    ح وقال ق قم ا صحن دقی إن امرأة أتت ومعھ

ا أن آكل أوالً  : أرید أن آكل أوًال، وقال ذلك: فوضعتھ أمامھم، فقال ھذا . یا ھذا ضع ھذا أمامھم    : لي رھم   . أرید أن ام كبی فق
ال    : فقال لھ أبوه . وأخذ العصا وكسرھم   ل؟ فق درك وتعق راھیم  لماذا تلفق عليَّ خرافة؟ فھل ھذه األصنام ت ھ إب سمع  : ل أال ت

فلنعبد : فقال لھ إبراھیم. فلنعبد النار: أذناك ما تتكلم بھ شفتاك؟ فألقى والده القبض علیھ وسلَّمھ إلى نمرود، فقال لھ نمرود     
اه  : فقال لھ نمرود. المیاه التي تطفئ النار  د المی راھیم   : فلنعب ھ إب ال ل ذي یجيء        : فق سحاب ال د ال ذلك فلنعب ان األمر ك إذا ك

سحاب   : فلنعبد السحاب، فقال لھ إبراھیم : فقال لھ نمرود  . المیاهب سوق ال ي ت ھ   . إذا كان األمر كذلك فلنعبد الریاح الت ال ل فق
ا ال   : فقال لھ نمرود. فلنعبد اإلنسان الذي یقاوم الریاح: فقال لھ إبراھیم . فلنعبد الریاح : نمرود ة فأن إذا كان مرادك المحاول

  .»ونزل إبراھیم في أتون النار ونجا.  ألقیك في وسطھا، ولیأت اهللا الذي تعبده وینقذك منھاأعبد إال النار، وھا أنا

(Gen. R. xxxviii. and Tanna debe Eliyahu, ii. 25 (probably a portion of Pirḳe R. El.)  
  

 ورأي آخر قال عشر سنوات، ورأي ، آراء تقول أن عمر إبراھیم عندما عرف الرب كان ثالث سنوات)Gen. R. xxx(ورد في : مالحظة
  .ثالث قال ثمانیة وأربعون سنة

  
َسماَواتِ     {: قارن مع سورة األنعام وَت ال َراِھیَم َمَلُك ِري ِإْب َذِلَك ُن وِقِنیَن     َوَك ْن اْلُم وَن ِم ِھ    ) ٧٥(َواَألْرِض َوِلَیُك نَّ َعَلْی ا َج َفَلمَّ

ْم   ) ٧٦(مَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلیَن اللَّْیُل َرَأى َكْوَكبًا َقاَل َھَذا َربِّي َفلَ     ِئْن َل َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزغًا َقاَل َھَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َل
َذا أَ   ) ٧٧(َیْھِدِني َربِّي َألُكوَننَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّالِّیَن   ي َھ َذا َربِّ ي        َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َھ ْوِم ِإنِّ ا َق اَل َی ْت َق ا َأَفَل ُر َفَلمَّ ْكَب

ْشِرِكیَن      ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر الَسماَواِت) ٧٨(َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن  ْن اْلُم ا ِم ا َأَن ُھ  ) ٧٩(َواَألْرَض َحِنیفًا َوَم َوَحاجَّ
ال         َقْوُمُھ َقاَل َأُتَحاجُّوِني ِفي اللَِّھ َوَقْد َھَدا       ًا َأَف ْيٍء ِعْلم لَّ َش ي ُك َع َربِّ ْیئًا َوِس ي َش ِني َوال َأَخاُف َما ُتْشِرُكوَن ِبِھ ِإالَّ َأْن َیَشاَء َربِّ

َرْكُتمْ             ) ٨٠(َتَتَذكَُّروَن   ْم َأْش اُفوَن َأنَُّك ِھ َوال َتَخ َرْكُتْم ِباللَّ ْم َأْش اُفوَن َأنَُّك َرْكُتْم َوال َتَخ ا َأْش اُف َم ِھ      َوَكْیَف َأَخ زِّْل ِب ْم ُیَن ا َل ِھ َم  ِباللَّ
ْم    ) ٨١(َعَلْیُكْم ُسْلَطانًا َفَأيُّ اْلَفِریَقْیِن َأَحقُّ ِباَألْمِن ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن     ُن َوُھ ْم اَألْم الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُھْم ِبُظْلٍم ُأْوَلِئَك َلُھ

یٌم          َوِتْلَك ُحجَُّتنَ ) ٨٢(ُمْھَتُدوَن   یٌم َعِل َك َحِك َشاُء ِإنَّ َربَّ ْن َن اٍت َم ُع َدَرَج ام } )٨٣(ا آَتْیَناَھا ِإْبَراِھیَم َعَلى َقْوِمِھ َنْرَف  -٧٥: األنع
٨٣  

  
َم َتعْ     ) ٤١(َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِھیَم ِإنَُّھ َكاَن ِصدِّیقًا َنِبّیًا       {: وسورة مریم  ِت ِل ا َأَب ِھ َی اَل َألِبی ِصُر     ِإْذ َق ْسَمُع َوال ُیْب ا ال َی ُد َم ُب

ِوّیًا       ) ٤٢(َوال ُیْغِني َعْنَك َشْیئًا      َراطًا َس ِدَك ِص اتَِّبْعِني َأْھ َك َف ْم َیْأِت ْد    ) ٤٣(َیا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمْن اْلِعْلِم َما َل ِت ال َتْعُب ا َأَب َی
صِ       ًا             ) ٤٤(ّیًا  الشَّْیَطاَن ِإنَّ الشَّْیَطاَن َكاَن ِللرَّْحَمِن َع شَّْیَطاِن َوِلّی وَن ِلل رَّْحَمِن َفَتُك ْن ال َذاٌب ِم سََّك َع اُف َأْن َیَم ي َأَخ ِت ِإنِّ ا َأَب َی

ْسَتْغِفُر َلَك َربِّي َقاَل َسالٌم َعَلْیَك َسَأ) ٤٦(َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَھِتي َیا ِإْبراِھیُم َلِئْن َلْم َتنَتِھ َألْرُجَمنََّك َواْھُجْرِني َمِلّیًا      ) ٤٥(
ًا      ي َحِفّی اَن ِب ُھ َك ِقّیًا             ) ٤٧(ِإنَّ ي َش ُدَعاِء َربِّ وَن ِب َسى َأالَّ َأُك ي َع و َربِّ ِھ َوَأْدُع ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ا َت ِزُلُكْم َوَم ا ) ٤٨(َوَأْعَت َفَلمَّ

حَ        ُھ ِإْس ا َل ًا     اْعَتَزَلُھْم َوَما َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَھْبَن ا َنِبّی ال َجَعْلَن وَب َوُك ْم       ) ٤٩(َق َوَیْعُق ا َلُھ ا َوَجَعْلَن ْن َرْحَمِتَن ْم ِم ا َلُھ َوَوَھْبَن
  ٥٠ -٤١: مریم} )٥٠(ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّیًا 

  
ِلیٍم  ) ٨٣(َوِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِھ ٍإلْبَراِھیَم  {: وسورة الصافات  الَ ) ٨٤(ِإْذ َجاَء َربَُّھ ِبَقْلٍب َس ُدوَن     ِإْذ َق اَذا َتْعُب ِھ َم ِھ َوَقْوِم ) ٨٥( َألِبی

ُدوَن         ِھ ُتِری ًة ُدوَن اللَّ اَلِمیَن     ) ٨٦(َأِئْفكًا آِلَھ َربِّ اْلَع نُُّكْم ِب ا َظ وِم     ) ٨٧(َفَم ي النُُّج َرًة ِف َر َنْظ ِقیٌم    ) ٨٨(َفَنَظ ي َس اَل ِإنِّ ) ٨٩(َفَق
ى آلِ  ) ٩٠(َفَتَولَّْوا َعْنُھ ُمْدِبِریَن    َراَغ ِإَل ْأُكُلوَن    َف اَل َأال َت ِتِھْم َفَق وَن    ) ٩١(َھ ْم ال َتنِطُق ا َلُك اْلَیِمیِن     ) ٩٢(َم ْربًا ِب ْیِھْم َض َراَغ َعَل َف

وَن   ) ٩٥(َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن     ) ٩٤(َفَأْقَبُلوا ِإَلْیِھ َیِزفُّوَن    ) ٩٣( ا َتْعَمُل وا لَ   ) ٩٦(َواللَُّھ َخَلَقُكْم َوَم اُلوا اْبُن َأْلُقوُه   َق ًا َف ُھ ُبْنَیان
  ٩٨ -٨٣: الصافات} )٩٨(َفَأَراُدوا ِبِھ َكْیدًا َفَجَعْلَناُھْم اَألْسَفِلیَن) ٩٧(ِفي اْلَجِحیِم 
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 ١٧٦

َراِھیُم َربِّ  {: ومن سورة البقرة   اَل     َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِھیَم ِفي َربِِّھ َأْن آَتاُه اللَُّھ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْب ُت َق ي َوُیِمی ِذي ُیْحِی ي الَّ
َأَنا ُأْحِیي َوُأِمیُت َقاَل ِإْبَراِھیُم َفِإنَّ اللََّھ َیْأِتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَھا ِمْن اْلَمْغِرِب َفُبِھَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم         

  ٢٥٨: البقرة} )٢٥٨(الظَّاِلِمیَن 
================================================================  

   قصص معاداة أبي إبراھیم آزر إلبراھیمقصص معاداة أبي إبراھیم آزر إلبراھیمقصص معاداة أبي إبراھیم آزر إلبراھیم
  

  أبي إبراھیم صناعة األصنام حرفة لھ ومعاداتھ إلبراھیم في القرآن، غیر موجودة في التوراة، ومصدرھا    قصص اتخاذ 
  .الھاجادةقصص 

  
ال       ،نالحظ أن نصوص القرآن واألحادیث جعلت شخصی   ة األعم ًا بطریق ة آزر أبي إبراھیم شخصیة سوداء سوادًا مطلق

ر            الدینیة األدبیة والفنیة الردیئة   ق وال خی شر المطل ى شخصیة شریرة ال ق، بمعن یض المطل ق واألب ، بنمط األسود المطل
ھ                 ى موت ًا حت افرًا وثنی ھ ظل ك رآن أن ول الق ة وسخیفة، ویق ر واقعی دى    ، مثفیھا، وھو ما یجعلھا شخصیة غی ول إح ا تق لم

  : )رؤیا إبراھیم(القصص األبوكریفیة وھي التي في سفر 
  
َك         ) ٤١(َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِھیَم ِإنَُّھ َكاَن ِصدِّیقًا َنِبّیًا   { ي َعْن ِصُر َوال ُیْغِن ْسَمُع َوال ُیْب ا ال َی ُد َم َم َتْعُب ِت ِل ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َیا َأَب

ِوّیًا             َیا أَ ) ٤٢(َشْیئًا   َراطًا َس ِدَك ِص اتَِّبْعِني َأْھ َك َف ْم َیْأِت ا َل ِم َم ْن اْلِعْل اَءِني ِم ْد َج ي َق شَّْیَطاَن ِإنَّ     ) ٤٣(َبِت ِإنِّ ْد ال ِت ال َتْعُب ا َأَب َی
ِصّیًا    رَّْحَمِن َع اَن ِلل شَّْیَطاَن َك رَّْحمَ  ) ٤٤(ال ْن ال َذاٌب ِم سََّك َع اُف َأْن َیَم ي َأَخ ِت ِإنِّ ا َأَب ًا  َی شَّْیَطاِن َوِلّی وَن ِلل اَل ) ٤٥(ِن َفَتُك َق

اَن       ) ٤٦(َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَھِتي َیا ِإْبراِھیُم َلِئْن َلْم َتنَتِھ َألْرُجَمنََّك َواْھُجْرِني َمِلّیًا        ُھ َك ي ِإنَّ َك َربِّ َتْغِفُر َل َك َسَأْس َقاَل َسالٌم َعَلْی
ِقّیًا     َوَأْعَتِزُلُكْم وَ ) ٤٧(ِبي َحِفّیًا    ا    ) ٤٨(َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َش َزَلُھْم َوَم ا اْعَت َفَلمَّ

ًا   َوَوَھْبَنا َلُھْم ِمْن ) ٤٩(َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َوُكال َجَعْلَنا َنِبّیًا          ْدٍق َعِلّی َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُھْم ِلَساَن ِص
  ٥٠ -٤١: مریم} )٥٠(
  
اِكِفیَن      ) ٧٠(ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َوَقْوِمِھ َما َتْعُبُدوَن ) ٦٩(َواْتُل َعَلْیِھْم َنَبَأ ِإْبَراِھیَم   { ا َع لُّ َلَھ َنامًا َفَنَظ ُد َأْص ْل   ) ٧١(َقاُلوا َنْعُب اَل َھ َق

وَن  ) ٧٣(َأْو َیْنَفُعوَنُكْم َأْو َیُضرُّوَن    ) ٧٢(ْم ِإْذ َتْدُعوَن    َیْسَمُعوَنُك ُتْم     ) ٧٤(َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذِلَك َیْفَعُل ا ُكْن َرَأْیُتْم َم اَل َأَف َق
ي ِإالَّ َربَّ الْ  ) ٧٦(َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم اَألْقَدُموَن  ) ٧٥(َتْعُبُدوَن   ُدوٌّ ِل اَلِمیَن  َفِإنَُّھْم َع ِدیِن     ) ٧٧(َع َو َیْھ ي َفُھ ِذي َخَلَقِن ِذي  ) ٧٨(الَّ َوالَّ

ْسِقیِن  ي َوَی َو ُیْطِعُمِن ْشِفیِن ) ٧٩(ُھ َو َی ُت َفُھ یِن  ) ٨٠(َوِإَذا َمِرْض مَّ ُیْحِی ي ُث ِذي ُیِمیُتِن ي  ) ٨١(َوالَّ َر ِل ُع َأْن َیْغِف ِذي َأْطَم َوالَّ
دِّیِن  ْوَم ال ي َی صَّاِلِحیَن  َربِّ ) ٨٢(َخِطیَئِت ي ِبال ًا َوَأْلِحْقِن ي ُحْكم ْب ِل ِریَن  ) ٨٣(َھ ي اآلِخ ْدٍق ِف َساَن ِص ي ِل ْل ِل ) ٨٤(َواْجَع

ضَّالِّیَن    ) ٨٥(َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعیِم       وَن    ) ٨٦(َواْغِفْر َألِبي ِإنَُّھ َكاَن ِمْن ال ْوَم ُیْبَعُث ي َی ْوَم ال یَ ) ٨٧(َوال ُتْخِزِن ُع  َی ْنَف
  ٨٩ -٧٠: الشعراء} )٨٩(ِإالَّ َمْن َأَتى اللََّھ ِبَقْلٍب َسِلیٍم ) ٨٨(َماٌل َوال َبُنوَن 

  
حَ                    { ْم َأْص ْم َأنَُّھ یََّن َلُھ ا َتَب ِد َم ْن َبْع ى ِم ي ُقْرَب اُنوا ُأْوِل ْو َك ْشِرِكیَن َوَل ْسَتْغِفُروا ِلْلُم وا َأْن َی یِم  َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذیَن آَمُن اُب اْلَجِح
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِھیَم َألِبیِھ ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَھا ِإیَّاُه َفَلمَّا َتَبیََّن َلُھ َأنَُّھ َعُدوٌّ ِللَِّھ َتَبرََّأ ِمْنُھ ِإنَّ ِإْبَراِھیَم َألوَّاٌه َحِلیٌم    ) ١١٣(
  ١١٤-١١٣: التوبة} )١١٤(
  

  :وروى البخاري
  

ي              :  حدثنا إسماعیل بن عبد اهللا قال     - ٣٣٥٠ ن أب ري، ع ن سعید المقب ب، ع ي ذئ ن أب ن اب د، ع د الحمی ي أخي عب أخبرن
ال        ھریرة رضي اهللا عنھ،    لم ق ھ وس رة         : (عن النبي صلى اهللا علی ى وجھ آزر قت ة، وعل وم القیام اه آزر ی راھیم أب ى إب یلق

راھیم : أبوهألم أقل لك ال تعصني، فیقول     : وغبرة، فیقول لھ إبراھیم    دتني أن    : فالیوم ال أعصیك، فیقول إب ك وع ا رب إن ی
ال   : ال تخزیني یوم یبعثون، فأي خزي أخزى من أبي األبعد؟ فیقول اهللا تعالى   م یق افرین، ث ا  : إني حرمت الجنة على الك ی

  ).إبراھیم، ما تحت رجلیك؟ فینظر، فإذا ھو بذیخ متلطخ، فیؤخذ بقوائمھ فیلقى في النار
  



 ١٧٧

َم              الھاجادةصة التي في    أما الق  ھ قضى معظ م أن ة رغ ھ ودخل الجن ن ب راھیم وآم ع إب ارح ھاجر م راھیم ت  تزعم أن أبا إب
  .أیاَمھ في اإلثم وكان إثمھ األعظم تعریضھ حیاة إبراھیم لالنتھاء على یدي نمرود

  
  .كتبوا كذلك عن إیمان فرعونیبدو أن الھاجادة كتبھا أشخاص كثیر منھم یحبون الصورة البیضاء والوریة المتفائلة، و

================================================================  

   } } } َوِإْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّىَوِإْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّىَوِإْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّى{{{}}}َوِإْذ اْبَتَلى ِإْبَراِھیَم َربُُّھ ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّھنََّوِإْذ اْبَتَلى ِإْبَراِھیَم َربُُّھ ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّھنََّوِإْذ اْبَتَلى ِإْبَراِھیَم َربُُّھ ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّھنَّ{{{
  
  

  :جاء في القرآن
  
اتٍ { ُھ ِبَكِلَم َراِھیَم َربُّ ى ِإْب اِلِمیَن     َوِإْذ اْبَتَل ِدي الظَّ اُل َعْھ اَل ال َیَن ي َق ْن ُذرِّیَِّت اَل َوِم ًا َق اِس ِإَمام َك ِللنَّ ي َجاِعُل اَل ِإنِّ َأَتمَُّھنَّ َق  َف
  ١٢٤: سورة البقرة} )١٢٤(
  
  ٣٧:  النجم})٣٧(َوِإْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّى{
   

ات، أل            ذه الكلم ا ھي ھ اء م ة قصص األنبی رآن وكتب سرو الق سر ألتباعھ        واحتار مف سي أن یف ط ون ا فق ح لھ دًا ألم ن محم
ن خالل   لقرون طوال، أصحابھ ما ھن أولئك الكلمات، ونحن نجیب على سؤال المسلمین الذین لم یمكنھم اإلجابة علیھ    م

  : الذي ال یوجد ما یماثلھ في التوراةھاجاديھذا النص ال
  
  
  )إبراھیم یرحل إلى كنعان(
  

  المترجم_صة إلقاء نمرود إبراھیَم في نار التنورتأتي ھذه القصة بعد نموذجي ق
  

  ] هللا[=إبراھیُم، وغلبھنَّ كلھنَّ، ُمِریًا كم ھي عظیمة محبتھ] ُاْخُتِبَر[=ُأْغِوَي ] اختبارات[=بعشر إغواآٍت
  

ن أرضھ األصلیة             ادرَة م اَن المغ ھ ك دًة وعسیر      . االختبار األول الذي ُأْخِضَع ل ي صادَفھا عدی شاق الت ت الم اَن  كان ًة، وك
ال             ربِّ، وق ى ال دَث إل د تح ك، فق ى ذل ون     : "متضایقاًً لترِك بیِتھ، باإلضافِة إل ي، ویقول اُس عن دَث الن ن یتح سعى   ‘: أل ھ ی إن

لَّ   : "لكنَّ الربَّ أجاَبھ، وقاَل" ’.لجلِب األمِم تحت أجنحة الشكینة، رغَم أنھ یترك أباه العجوَز في حاراَن، ویرحل       اطُرْد ك
  ."لمون كالمًا لطیفًا لَك، لكنھم كلَّھم لھم رغبٌة واحدٌة، أْن ُیْخِربوَككرغم أنھم یت.  بأبیَك وأقرباِئَك من أفكاِرَكاھتماِم یتعلق

  
را  رَك إب م ت َل إل   ث اراَن، وارتح ي ح اه ف ھ   ھیُم أب ال ل ذي ق ِة اِهللا، ال صحوبًا ببرك اَن، م ة،   : "ى كنع ة عظیم أجعلك أم س

ھذه الثالُث بركاٍت كن إلبطاِل العواقِب السیئة التي خاَف أن    " ]المترجم_فر التكوین ِس[ وسأباركَك، وأجعل اسمَك عظیماً   
ذي                    ام ال ل المق ساِن، ویقل اِت اإلن ل ممتلك ادِة أسرِتھ، ویقل ُة زی أِنھ إعاق تعُقَب ھجرَتھ، ألنَّ السفَر من مكاٍن إلى آخَر من ش

ا  . یتمتع بھ اإلنسانُ  اِت كلِّھ كَ  _أعظم البرك َم ذل تْ _رغ ربِّ   كان وَل ال ةً  " ق ٌة        " وتكون برك ھ عالق اَن ل ْن ك ھ َم ذه أن ى ھ معن
باإلضافِة إلى ذلَك، مدَّ الرُب الوعَد إلیھ إلى . حتى البحارُة في البحِر كانوا مدینین لھ بالرحالِت الموفقاتِ     . بإبراھیَم بوِركَ 

ربِّ            سبَُّح لل اِت، فُی ي البرك ذكورًا ف ُمھ م صیُر اس ن         الوقِت الذي یأتي حین ی ٍد آخَر م َنْح ألح م ُتْم ٌة ل راھیَم، منزل درِع إب ك
ةً   : "لكنَّ الكلماِت.  الفانیَن سوى لداوودَ  وُن برك راھیَم          " وسوف تك ذرُة إب ُتْعَرف ب دما س ي، عن الم اآلت ي الع ط ف ُتْنَجُز فق س

ـ  اِس ب یَن الن سُلھ ب ربُ "ون ا ال د بارَكھ ي ق ذرة الت نص ال (." الب ة لل ة العربی ي الترجم ا ف ذه  أو  كم ي ھ ا ف ھ ھن شَھد ب مست
شُُّعوبِ   ٩: األسطورة رَّبُّ         . َوُیْعَرُف َبْیَن اُألَمِم َنْسُلُھْم، َوُذرِّیَُّتُھْم ِفي َوَسِط ال ُھ ال ْسٌل َباَرَك ْم َن وَنُھْم َأنَُّھ َرْوَنُھْم َیْعِرُف ِذیَن َی لُّ الَّ ُك

  )المترجم _٩: ٦١إشعیا_
  

sh
Textbox
Jubilees12:15-16, 12:28-31, ER5:27-28, MHG1:188, Gen.R39:7-11, Augustine in City of God Civil Die17:13



 ١٧٨

َر       عندما ُأِمَر إبراھیُم أوًال بمغادرِة وطنِ    ذه أوام ھ لتنفی م سیكوُن مكافآِت ھ، لم ُیْخَبر إلى أيِّ أرٍض سوف یرتحل، كل األعظ
ى أرٍض     ."  أنا مستعٌد للذھاِب إلى حیثما تأمرني: "وأظھَر إبراھیُم ثقَتھ بالربِّ، ألنھ قالَ   . الربِّ ذھاِب إل رُب بال َره ال ثم أم

  .لرُب لھ، وعرَف أنھا األرُض الموعودةبھا سیتجلى لھ، وعندما ذھَب إلى كنعاَن بعدئٍذ، ظھَر ا
وراة      ....إلخ ي الت فقرات أسطوریة أخر عن دخولھ كنعان ورؤیتھ لھا وبنائھ مذبحین للربِّ في مكانین مختلفین كما جاء ف

ا  ( وراة و وھم ي الت ل       وردا ف ى األص دل عل ا ی ذبحین م یس م دس ول ت المق دھونین بالزی ي عصوین م ا صفاوین یعن كان
وثني للیھود  ة  ال د   ی صر التفری م ع وديّ  ث د الیھ ل التوحی رجم _!قب ر     )المت ى آخ سَلھ األرَض، إل یعطي ن ھ س ھ أن ول اهللا ل  وق

  .التوراتیةزاعم اإلسرائیلیة القذرة الم
  

ا اَهللا أال                  ذلَك دع شربون ویتصرفون بإسراٍف، ل أكلون وی اَس ی د الن ین النھرین وآرام النھرین وج ا ب وأنھ لما جاَء إلى م
ا اَهللا أن                 یسكَن في ھذه   ذلك دع د األرِض، ل دٍح لتعھ سھم بك د كرَّسوا أنف اَس ق ان رأى الن ى كنع ا وصل إل م لم  األرِض، ث

ذه األرِض،   ي ھ سكَن ف دح         [ی ًا یم صًا یھودی اتي أرى ن ي حی ا ف رة ربم ر م رة وآخ ذه أول م رجم أن ھ ا المت ول أن وأق
  .]الكنعانیین

  
(Ab. v. 4; Ab. R. N. xxxiii. [B. xxxvi.]; and Pirḳe R. El. xxvi. et seq.; compare also Book of Jubilees, xvii. 
17, and xix. 5) 

  
  :قارن مع

  
ِصُر َوال ُیْغنِ       ) ٤١(َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِھیَم ِإنَُّھ َكاَن ِصدِّیقًا َنِبّیًا   { ْسَمُع َوال ُیْب ا ال َی ُد َم َم َتْعُب ِت ِل َك  ِإْذ َقاَل َألِبیِھ َیا َأَب ي َعْن

ِوّیًا              ) ٤٢(َشْیئًا   َراطًا َس ِدَك ِص اتَِّبْعِني َأْھ َك َف ْم َیْأِت ا َل ِم َم ْن اْلِعْل اَءِني ِم ْد َج ي َق شَّْیَطاَن ِإنَّ     ) ٤٣(َیا َأَبِت ِإنِّ ْد ال ِت ال َتْعُب ا َأَب َی
ِصّیًا    رَّْحَمِن َع اَن ِلل شَّْیَطاَن َك اُف َأْن َیمَ ) ٤٤(ال ي َأَخ ِت ِإنِّ ا َأَب ًا   َی شَّْیَطاِن َوِلّی وَن ِلل رَّْحَمِن َفَتُك ْن ال َذاٌب ِم اَل ) ٤٥(سََّك َع َق

اَن       ) ٤٦(َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَھِتي َیا ِإْبراِھیُم َلِئْن َلْم َتنَتِھ َألْرُجَمنََّك َواْھُجْرِني َمِلّیًا        ُھ َك ي ِإنَّ َك َربِّ َتْغِفُر َل َك َسَأْس َقاَل َسالٌم َعَلْی
ِقّیًا      ) ٤٧(ًا  ِبي َحِفیّ  ا    ) ٤٨(َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َش َزَلُھْم َوَم ا اْعَت َفَلمَّ

ًا   ) ٤٩(َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َوُكال َجَعْلَنا َنِبّیًا          ْدٍق َعِلّی َوَوَھْبَنا َلُھْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُھْم ِلَساَن ِص
  ٥٠ -٤١: مریم} )٥٠(
  

وَن     {: ومن سورة العنكبوت  ُتْم َتْعَلُم ْم ِإْن ُكْن ٌر َلُك ا َتعْ ) ١٦(َوِإْبَراِھیَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِھ اْعُبُدوا اللََّھ َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْی ْن   ِإنََّم ُدوَن ِم ُب
ُدوُه        رِّْزَق َواْعُب ِھ ال َد اللَّ اْبَتُغوا ِعْن ًا َف ْم ِرْزق وَن َلُك ِھ ال َیْمِلُك ْن ُدوِن اللَّ ُدوَن ِم ِذیَن َتْعُب ًا ِإنَّ الَّ وَن ِإْفك ًا َوَتْخُلُق ِھ َأْوَثان ُدوِن اللَّ

یُن    َوِإْن ُتَكذُِّبوا َفَقْد   ) ١٧(َواْشُكُروا َلُھ ِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن      َبالُغ اْلُمِب وِل ِإالَّ اْل َرْوا   ) ١٨(َكذََّب ُأَمٌم ِمْن َقْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّس ْم َی َأَوَل
ِشُئ   ُقْل ِسیُروا ِفي اَألْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف َبَدَأ اْلَخْلَق ) ١٩(َكْیَف ُیْبِدُئ اللَُّھ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌر      ُھ ُین ُثمَّ اللَّ

وَن    ) ٢٠(النَّْشَأَة اآلِخَرَة ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر   ِھ ُتْقَلُب َشاُء َوِإَلْی ِزیَن    ) ٢١(ُیَعذُِّب َمْن َیَشاُء َوَیْرَحُم َمْن َی ُتْم ِبُمْعِج ا َأْن َوَم
ُسوا       ) ٢٢(ِھ ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصیٍر ِفي اَألْرِض َوال ِفي السََّماِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَّ      َك َیِئ ِھ ُأْوَلِئ ِھ َوِلَقاِئ اِت اللَّ ُروا ِبآَی َوالَِّذیَن َكَف

ُھ مِ      ) ٢٣(ِمْن َرْحَمِتي َوُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم    اُه اللَّ وُه َفَأنَج وُه َأْو َحرُِّق اُلوا اْقُتُل ي   َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِھ ِإالَّ َأْن َق اِر ِإنَّ ِف ْن النَّ
وَن      ْوٍم ُیْؤِمُن اٍت ِلَق َك آلَی ُر               ) ٢٤(َذِل ِة َیْكُف ْوَم اْلِقَیاَم مَّ َی دُّْنَیا ُث اِة ال ي اْلَحَی ِنُكْم ِف َودََّة َبْی ًا َم ِھ َأْوَثان ْن ُدوِن اللَّ ْذُتْم ِم ا اتََّخ اَل ِإنََّم َوَق

ِریَن    َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض ُثمَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیكْ  ْن َناِص ْم ِم آَمَن  ) ٢٥(ُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َوَیْلَعُن َبْعُضُكْم َبْعضًا َوَمْأَواُكْم النَّاُر َوَما َلُك َف
یُم   ُز اْلَحِك َو اْلَعِزی ُھ ُھ ي ِإنَّ ى َربِّ اِجٌر ِإَل ي ُمَھ اَل ِإنِّ وٌط َوَق ُھ ُل وَب َوَجَعْلَن) ٢٦(َل َحَق َوَیْعُق ُھ ِإْس ا َل وََّة َوَوَھْبَن ِھ النُُّب ي ُذرِّیَِّت ا ِف

  ٢٧-١٧: العنكبوت} )٢٧(َواْلِكَتاَب َوآَتْیَناُه َأْجَرُه ِفي الدُّْنَیا َوِإنَُّھ ِفي اآلِخَرِة َلِمْن الصَّاِلِحیَن 
  
َیْھِدیِن    ِإالَّ الَِّذي َف) ٢٦(َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َألِبیِھ َوَقْوِمِھ ِإنَِّني َبَراٌء ِممَّا َتْعُبُدوَن         { ُھ َس ي َفِإنَّ ي     ) ٢٧(َطَرِن ًة ِف ًة َباِقَی ا َكِلَم َوَجَعَلَھ

  ٢٨-٢٦: الزخرف} )٢٨(َعِقِبِھ َلَعلَُّھْم َیْرِجُعوَن 
  

م                ون وھجره لھ ار األت ي ن ھ ف إن أولئك األساطیر عن أبي إبراھیم وقوم إبراھیم العاصین الوثنیین ومحاولتھم إلقاءه وقتل
  .على تلك القصة، ال یوجد في التوراةواعتزالھم وھجرتھ بناء 

sh
Textbox
, Tehillim 18: 153 and 95: 420, Ecclesiasticus (Ben Sirach) 44:21, Comp. 12 Testaments: Joseph where ascribed ten temptations to Joseph 2:7



 ١٧٩

نص ال    ول ال ا ق ربِّ      : ھاجادي أم َر ال ذه أوام ھ لتنفی م سیكوُن مكافآِت ات      .كل األعظ ث وآی دة أحادی ذكرنا بع ة ت ذه الجمل  ،فھ
  :محمدیة، ومن ذلك مثًال

  
  :روى البخاري

  
سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضي اهللا سمعت : أخبرنا المغیرة بن النعمان قال: حدثنا شعبة:  حدثنا أبو الولید-  ٤٦٥٢

  :عنھما قال
كما {: یا أیھا الناس، إنكم محشورون إلى اهللا حفاة عراة غرال، ثم قال: ( خطب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال
یامة إبراھیم، أال وإن أول الخالئق یكسى یوم الق: إلى آخر اآلیة، ثم قال. }بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، : یا رب أصیحابي، فیقال: أال وإنھ یجاء برجال من أمتي فیؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول
وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم فلما توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم وأنت على كل {: فأقول كما قال العبد الصالح

  ).زالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھمإن ھؤالء لم ی: فیقال. }شيء شھید
  

حدثنا شعبة، عن المغیرة بن النعمان، شیخ من النخع، عن سعید بن جبیر، عن ابن :  حدثنا سلیمان بن حرب- ٤٧٤٠
  :خطب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال: عباس رضي اهللا عنھما قال

ثم إن أول من یكسى . }خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلینكما بدأنا أول {: إنكم محشورون إلى اهللا حفاة عراة غرال (
التدري ما : یارب أصحابي، فیقال: یوم القیامة إبراھیم، أال إنھ یجاء برجال من أمتي فیؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول

إن ھؤالء لم یزالوا : فیقال. } شھید-  إلى قولھ -وكنت علیھم شھیدا ما دمت {: أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح
  ).مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم

  
حدثنا سفیان، عن المغیرة بن النعمان، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضي اهللا :  حدثنا محمد بن یوسف-  ٣٤٤٧

  :عنھما قال
 وعدا علینا إنا كنا كما بدأنا أول خلق نعیده{: تحشرون حفاة عراة غرال، ثم قرأ: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

إنھم : أصحابي، فیقال: فأول من یكسى إبراھیم، ثم یؤخذ برجال من أصحابي ذات الیمین وذات الشمال، فأقول. }فاعلین
وكنت علیھم شھیدا ما دمت {: لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم، فأقول كما قال العبد الصالح عیسى بن مریم

إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت . أنت الرقیب علیھم وأنت على كل شيء شھیدفیھم فلما توفیتني كنت 
  ).}العزیز الحكیم

ھم المرتدون الذین ارتدوا على عھد أبي بكر، فقاتلھم أبي : ذكر عن أبي عبد اهللا، عن قبیصة قال: قال محمد بن یوسف
  .بكر رضي اهللا عنھ

  
  

  .ورواه مسلم وأحمد
  
  

  من فضائل إبراھیم الخلیل صلى اهللا علیھ وسلم ام مسلم في صحیحھ ك الفضائل ب وروى اإلم
    

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا علي بن مسھر وابن فضیل عن المختار ح وحدثني علي بن حجر السعدي     ] ٢٣٦٩ [ 
ال جاء رجل        ى رسول اهللا صلى ا   واللفظ لھ حدثنا علي بن مسھر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ق ھ  إل هللا علی

   فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذاك إبراھیم علیھ السالم ةوسلم فقال یا خیر البری
  

================================================================  

   



ً یورد أن إبراھیم ابتلي أوال بفتنة قومھ الذین أرادوا حرقھ ثم الجوع ثم خطف ١٨-١٥إال أن سفر الخمسینات في اإلصحاحات 
فرعون لزوجتھ ثم ختان نفسھ وأبنائھ وعبیده ثم طرد إسماعیل وھاجر إلى صحراء فاران بسیناء ثم الشروع في ذبح ابنھ 

  .إسحاق
  

دیة عن من التفسیر السلیم لآلیة القرآنیة وفق الخرافات والتقالید الیھووبالصدفة ٍھنا نجد رواة األحادیث ربما اقتربوا إلى حد ما 
  .الشخصیة األسطوریة إبراھیم حیث ذكروا أن الكلمات ھي الختان وقص العانة ونتف اإلبط 

Administrator
Text Box
ولعل التفاسير الشيعية للقرآن أقرب وأصح هنا، لأنها تذكر أن من هذه الكلمات أمره بذبح ابنه إسماعيل  وترك الأصنام...إلخ
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  استدراك
  خمتلفة عن إلقاء إبراهيم يف النار خامسةقصة 

ر التوراتية يف سفر    ريخ   Pseudo-Philoفيلو[ن] املنسوب زيًفا ل Biblical Antiquitiesاآل ويقّدر 
لقرن األول امليالدي ة املتوازية الفقرات ، حيث توحيكتابته  ر يف املتشا  الرابع عزرا سفر مع التوارتية اآل

روخ الالتيين ما _نظًرا الثاين و  إىل يعود مفقوًدا عرب  أصًال  له أن م_٧٠ سنة بعد األرجح على أُّلِفا لكو
نية( جريكية نسخة تـُْرِمجَتْ  وعنه تقريًبا، الزمنية الفرتة نفس ا األصل  )يو مفقودة يتفق أغلب الباحثني أ

دلة لغوية قوية من تصحيفات الرتمجات الالتينية تشارلزوورث  استدل للنسخ الالتينية املتاحة، وقد يف كتابه 
ة مع بعضها قليًال، انظراملخطوطة املتوفرة تدل على أخطاء يف ترمجة ألفاظ جريكي من   ٢٩٨ص  ة متشا

 ,James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha ٢كتاب جيمس تشارلزوورث ج
part 2  

  
لنص الكتايب الفلسطيين وليس البابليم ١٠٠ُكِتَب السفر قبل سنة  خذ حبرية مما يعرف  املصري -ألنه 

 يذكرم ألنه ٧٠ُكِتَب غالًبا قبل سنة ، و م١٠٠ا مل يِصر مقبوًال بعد سنة وهذ F.M. Crossوفًقا لتصنيف 
ئح  قبل ُكِتبَ  األرجح فعلى اهليكل، هدم جيهل فهو ٢٢:٨ يف )اليوم هذا حىت( ويقول ،٨: ٢٢ اهليكل ذ
 James Charlesworth, The Old Testamentمن  ٢٩٩انظر ص . للهيكل الرومي تيُتس هدم

Pseudepigrapha, part 2 ،وما  ٣١٠، ص ن نفس املرجعد قصة ملخصها لطوهلا كالتايل، مجن وفيه
  بعدها: 

  
بل لكي ال يتفرقوا يف األرض ولكي  هم واحدة وال حياربوا بعضيظلوا بلغة خيطط شعب منرود لبناء برج 

مالبعض  مر قاد جبمع كل املواد املمكنة وإلقائها يف النار لصنع  الشعب ولكي حياربوا السماء وهللا، و
حور، ويقولون  املالط والقراميد للبناء، فريفض أحد عشر رجًال عابًدا  يهوه ذلك، منهم إبراهيم ولوط و



ا يف النار على املشاركة يف ذلك، فيقولون  م يفضلون االحرتاق مع القراميد اليت يلقو كما :للشعب الوثين أ
مر امللك منرود بذلكبكم سنفعل قلتم قبيلة األحد عشر رجًال  من قادة منرود والذي كان، لكن يقطان ، و

م للتفكري يف التوبة قبوهو وعابًدا  سرَّا  ل تنفيذ احلكم، وحيتبسهم يف يقرتح على امللك إعطاءهم سبعة أ
لرجال من  توا له  لزاد واملؤن و ا  توه بعشرة دواب حتميل وحيملو بيت ملكي، فأَمَر مخسني من رجاله أن 

حلرق لو حمبسهم يف البيت امللكي الذي وضعهم فيه وأن يقودوهم إىل اجلبال ليهربوا، وه دد الرجال أتباعه 
م هربوا بتكسري الباب ليًال وأنه أرسل مئة رجٍل تكلموا مبا أمر به ألحد،  حبيث يدَّعي يقطان بعدها أ

للكن إللبحِث عنهم،  م لو والثقة  حسب األسطورة الساذجةعدم اهلرب  براهيم وحده يفضِّ ، مرتئًيا أ
ت أو من جوع  فرتاس حيوا م ماتوا هاربني وسقطوا بسبب ماتوا  وعطش فسيعتقد الناس الوثنيون أ

هم (حبق الوثنية). حضار الرجال  خطا م جيتمع االشعب الوثين األسطوري مطالًبا ملكهم منرود  مث بعد أ
براهيم، ويقول هلم ادعاءه  تيهم رجال يقطان سوى  الذين رفضوا املشاركة يف خطتهم لبناء الربج، فال 

وعندما يضطر يقطان حبزن لتنفيذ أمر امللك برمي إبراهيم ومن قبضوا ص هرب األحد عشر رجًال، خبصو 
ر حترق  شخص وثين حبسب الرقم املبالغ  ٨٣٥٠٠عليهم من أتباعه يف النار حيدث زلزال من األرض وخترج 

ي أذى، وخيرجون بسالم، قي  فيه يف القصة األسطورية وال متس النار إبراهيم وأتباعه  وينهار الفرن، ويعود 
  هاريب األحد عشر رجال من اجلبال إىل املدينة وخيشى الشعب من مواجهتهم بسبب املعجزة.

  
ت يف النص لكامل ا س ال ترمجة انظر  وما ١٩٩ص املنحول، لتوراةا -٣ج -العهدين بني ما كتا

  ، وما ترمجته هنا خمتصر عنه.اخلوري ديب ملوسى بعدها
  

ر التوراتية  إىل القصة مرة أخرى يف ويشري  خلف َيِضلُّون األرض سكان كل كان وعندما ٥( ٥: ٢٣اآل
  )إخل...نعانك أرضكل  يف وقدته وأخذته النار من هتُ أنقذ وأ. معهم َيِضلَّ  ومل يب أبراهامُ  آمن أهوائهم،

  



ر ويف  عندها١( ١: ٣٢ يف فنقرأ الناري، الفرن يف إبراهيم إلقاء أسطورة إىل أخرى إشارة جند التوراتية اآل
راك دبورة أنشدت  الرب أن ها: "قائلني اليوم ذلك يف للرب نشيًدا واحدة بروح كله والشعب أبينو بن و

 ألسنةَ  ليبلبل صوتَه أمسع عندما املرتفعة السماوية األماكن يف ذلك فعل كما األعلى، من جمده لنا أظهر
 وحرَّرَه النار من وحفظهإخوته،  تاره من بني مجيعواخ النار، من أ أبراهام وأنقذ نا،تَ مَّ أُ  اختار لقد. البشر

  إخل...(القرميد) الذي كان خمصًَّصا لبناء الربج جراآل من
  

، ويذكر إلقاء إبراهيم يف أتون النار، وهي وكثري من أسفار األبوكريفا قدم من التلمود واملدراشيمهذا سفر أ
ت (اهلاجادوت)   Eruvin( التلمودومنها أسطورة ليست موجودة يف أصل التوراة، بل أضيفت يف اهلاجاد

53a, Peasahim 118a, Abodah zarah 3a and 19a, Nedarim 32a(  كالتكوين ر واملدراشيم)٣ 
: ١٢أو اليوبيالت  واخلمسينات ،رؤ إبراهيمأقدم أو من نفس زمن كتابة و  ،والرتجوميم )٤٢و ٣٨و ٣٥و 

واليت حكاها لتأمل يف الكون وأجرامه ا قصة استدالل إبراهيم على التوحيد مفيه تاللذين ورد ١٧ -١٦
ت ما بني العهدين، التوراة املنحول، ج)٨٠ -٧٥(األنعام:  القرآن ، ٣و ٢، وهلما ترمجة عربية يف (كتا
بناء على تفسري أسطوري للنص  ، واألسطورةتب األبوكريفاك  بعضمن أقدم و ، موسى ديب اخلوري)ترمجة 

والكلمتان هلما نفس اللفظ يف الكلدانيني) مبعىن مدينة وليس فرن يف الفهم الصحيح،  (أخرجه من أور
هو  لكن النص هنا مل يذكر قصة هدم إبراهيم لألصنام، بل أعطى لقصة الفرن األسطوري سياقًا آخرالعربية. 

بل   .بناء برج 
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قصة الفرن الناري فيها  تدالتلمود اليت ور  نصوصبعض 
  وغريها من قصص إبراهيم اهلاجادية 

  
 Eruvin 53aجاء يف سفر 

 
مِ  ِيف  َوَحَدثَ ( َّ َعارَ  َمِلكِ  أَْمَراَفلَ  َأ هنا راب ومشويل خمتلفان. فأحدمها يعتقد أن امسه  . ]١: ١٤) [التكوين ِشنـْ

لقاء أبينا إبراهيم يف الفرن املشتعل. بينما يعتقد اآلخر أن امسه كان منرود، سبب تسمية أمرافل ألنه أمر 
  كل العامل إىل الثورة عليه. ته منرود أنه يف فرتة حكمه قاد  أمراَفل وأن سبب تسمي

  
/ الفصل  Tract Peasahim (Pesachim)/ عيد الِفصح Moedوجاء يف سفر املواعيد املقدسة 

  :118aأو  Chapter 10العاشر 
  

[املزمور  "األبدِ  إىل يدومُ  وَحقُّهُ "هذه اجلملة ، فإن [يف ترمجة أخرى: وأكَّد آخرون] ...ووفًقا لرواية أخرى
قاهلا املالك جربائيل،ألنه قيل أنه عندما ألقى منروُد الشريُر أبراهاَم أ يف الفرن الناري، قال ] ١١٦/ ١١٧

وأنقذ ذلك الرجَل ا، ردً  ]الفرنَ [ هأذهب وأجعلامسح يل أن  ملك الكون، املالك جربائيل للرب: "
: "أبراهام هو اآلن الوحيد الذي ترك الوثنية ويؤمن يب، وأ الرب القدوس _مباَرٌك هو_ "، فأجابالصاحلَ 

اآلخَر"، وألن  الفريُد الفريدَ ينُقذ الواحد األحد أْن ومناِسًبا يكون إال عْدًال  الوحيد يف العامل، لذلك لن
نقاذفقد قال جلربائيل: "سوف  القدوس _مباَرٌك هو_ ال حيرم أي خملوق من مكافأته املُسَتَحقة،  حتظى 

َرُض يف هذه اهلاجادة أن ". (ومن هنا يـُْفتَـ ثالثًة من نسله من الفرن الناري، بينما أ نفسي سوف أنقُذهُ 
  )"حق أو أمانة الرب تدوم أو تـَثْـُبُت إىل األبد"جربيل قال: 



 
  Avodah Zarah 19 aوجاء يف 

  
ن: (قال الرايب مشويل بن حنماين راوً   شورة األشرار""طوىب للرجل الذي مل يسلك يف معن الرايب يو

الذي كان شريًرا، حيث  لبلة األلسنة]مل يتَِّبع مشورة جيل التفرَّق [بيعين: أبو إبراهام الذي  ]١: ١[مزمور
  تصل قمُته إىل السماء....إخل: "تعالوا، فلنِنب لنا مدينَة وبـُْرًجا قالوا

  
  منه: 3aوفيه يف 

  فليشهد منرود أن إبراهام مل يقبل عبادَة األصنام...إخل
  

  يف آخره: Nedarim 32 aويف 
  

َّ أيًضا: "كان إبراهيم عمره ثالث سنوات عندما عرف اخلالَق، ألنه مكتوٌب  "ألن قال الرايب َعمِّي بن أ
لعربية عِقب)    .١٧٢، فالقيمة العددية لـ "عِقب" هي "ويتإبراهيم أطاَع ص(

  
ذا التفسري األسطوري على أساس خرافة حروف اجلَُمِل يكون ٥: ٢٦سفر التكوين مالحظة: من  ، و

سنة يف اإلمجايل، فإنه كان  ١٧٥سنة. ومبا أنه عاش  ١٧٢تفسري اآلية/ العدد: لقد أطاع إبراهيم صويت ملدة 
  رف اخلالَق.له ثالث سنوات عمرًأ عندما ع



  نصوص مرتمجة من مدراش التكوين ر
  

، وسبق ونقلنها برتقيم آخر) منه ١٧(أو  ٣٨اليت يف الفصل األساسية املهمة انظر ترمجة كلري تسدل للقصة 
  .سابًقا يف هذا الكتاب وبنفس هذا املوضوع

  
 له ليس البناء هذا أن معقول هل فيقول شتعل،ي بناء يرى مسافر برجل إبراهيم يشبَّهيف أوله  ٣٩ الفصل ويف

 هل" قال ابنا إبراهيم ألن مماثل حنو على. املبىن ملك أ له وقال املبين صاحب فنظر ،؟به يعتين شخص
  ".الكون وملك املوجَّه أ: "له وقال_ هو مبارك_ القدوس له فنظر؟ " توجيه بدون العامل أن معقول

  
  ..ساملًا منه وخرج سالم يف املشتعل الفرن دخل إبراهيم لقد ٣: ٣٩ يف
  

 أخت لنا( عن األنشاد نشيد من ونصوص األسطورة هذه بني غريب تفسريي ربط جيرى السابقة الفقرة ويف
  )!صغرى

  
 مبارك_ القدوس اسمَ  قدَّس الذي إبراهيم كان لقد: "...أحا الرايب قال: ١ الفقرة من، ٤٢ الفصل ويف
 هناك كان" لذلك"! الويل: "الكل ح ملهامجته، وجاؤوا اهلمج حاربه عندما لذلك. املشتعل الفرن يف_ امسه
ما يف ويل   )أمراَفل أ
  

م يف وحدث:  (منه ٤ الفقرة ويف  كان ألنه كوش،. وأمراَفل ومنرود كوش: أمساء بثالثة ُدِعي لقد). أمرافل أ
ً  أعلن أنه إىل أمرافل وتشري ،)هيمريد] (هللا على[ التمرد على الناس حرض ألنه ومنرود كوشيا، لفعل  إعال



أفل)، -ه جعل من العامل تسلية وسخرية له (أمار ِوي(أمر إمرة): "سوف ألقيه" (أبياله)، ويف تفسري آخر ألن
لقاء إبراهيم (أمر ِوي   هيبيل) يف الفرن-وأيًضا ألنه سخر من إبراهيم؛ أو أيًضا ألنه أمر 

  
  لقد كان إبراهيم الذي قدَّس اسَم القدوس _مبارك امسه_ يف الفرن املشتعل.: تتكرر عبارة ٧ويف الفقرة 

  
ئك يف سالم)  ١٥/ ١٥تعليًقا على التكوين : ١٢/ الفقرة ٣٨يف الفصل  (..لكن أنت سوف متضي إىل آ

َّ بن كاها يزعم م أن ألبيه نصيًبا يف العامل اآليت (اآلخرة، هاأنه دليل على أن هللا أعلم إبرا تفسري للرايب أ
 الفردوس)

  
  :١٢، تفسري التكوين وقرأت يف مدراش تنهوما

  
 مسع): (٥: ٢٦ التكوين يف( ُيصرَّح حيث ذلك؟ ُيربَهن أينَ  من. خالقهيف عمر ثالث سنوات عرف إبراهيم 

م وكل ١٧٢ تساوي اجلمل فبحساب). صويت إبراهيم  فبفهم هنا من ،١٧٥ كانت إبراهيم) مرعُ أْي: ( أ
 سنوات ثالث بعمر أنه] ذلك من[ فتعلم سنة، ١٧٢ لـ صويت إبراهيم مسع لقد تعين ٥: ٢٦ التكوين أن

 خالقه إبراهيم عرف



 ١٨٠

 موضوعة في قصة  موضوعة في قصة  موضوعة في قصة ھاجادیةھاجادیةھاجادیةمن قصة إبراھیم المن قصة إبراھیم المن قصة إبراھیم ال لمحمد  لمحمد  لمحمد اقتباساقتباساقتباس
   لھلھلھعن عصر المسیح الدجال وأفعاعن عصر المسیح الدجال وأفعاعن عصر المسیح الدجال وأفعا

   
د                 ھاجادیةتقول القصة ال   ان ق اب لینظر إن ك تح الب ا ف دة سنة لم سجن لم ي ال ًا ف راھیم ظل حی  أن السجان لما وجد أن إب

ھ                     رك إیمان ھ یت ھ أن یجعل ك نمرود ل د المل ستطع تھدی م ی ًا للكل، ل اهللا علن ن ب ھ، آم اء عن ام والم نعھم الطع مات، رغم م
ف    الجدید والحق، عندما رفع قاطع الرؤوس سیف  ھ، ھت ھ لیقتل ى حلقوم الم      : "ھ ووضعھ عل رب، رب كل الع و ال د ھ الخال

ھ          ."  بما فیھ المجدِّف نمرود    ستطع قطَع لحِم م ی سیف ل ن ال ى          . لك ھ، انكسر إل ى حلقوم ا عل ي ضغط بھ وة الت نفس الق فب
  .قطع

  
  :لدجالومن العجیب أن محمدًا بوقاحة یحسد علیھا قد وضع تلك القصة لحكایتھ عن زمن ظھور المسیح ا

  
حدثني محمد بن عبد اهللا بن قھزاد من أھل مرو حدثنا عبد اهللا بن عثمان عن أبي حمزة عن قیس  ] ٢٩٣٨[ :  مسلمروى

بن وھب عن أبي الوداك عن أبي سعید الخدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخرج الدجال فیتوجھ قبلھ رجل 
ل فیقولون لھ أین تعمد فیقول أعمد إلى ھذا الذي خرج قال فیقولون لھ أو ما تؤمن من المؤمنین فتلقاه المسالح مسالح الدجا

بربنا فیقول ما بربنا خفاء فیقولون اقتلوه فیقول بعضھم لبعض ألیس قد نھاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونھ قال فینطلقون بھ 
ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فیأمر الدجال بھ إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال یا أیھا الناس ھذا الدجال الذي ذكر رس

فیشبح فیقول خذوه وشجوه فیوسع ظھره وبطنھ ضربا قال فیقول أو ما تؤمن بي قال فیقول أنت المسیح الكذاب قال فیؤمر 
ما قال ثم بھ فیؤشر بالمئشار من مفرقھ حتى یفرق بین رجلیھ قال ثم یمشي الدجال بین القطعتین ثم یقول لھ قم فیستوي قائ

یقول لھ أتؤمن بي فیقول ما ازددت فیك إال بصیرة قال ثم یقول یا أیھا الناس إنھ ال یفعل بعدي بأحد من الناس قال فیأخذه 
الدجال لیذبحھ فیجعل ما بین رقبتھ إلى ترقوتھ نحاسا فال یستطیع إلیھ سبیال قال فیأخذ بیدیھ ورجلیھ فیقذف بھ فیحسب 

نار وإنما ألقى في الجنة فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذا أعظم الناس شھادة عند رب الناس إنما قذفھ إلى ال
  العالمین

 
================================================================  

 التي  التي  التي ھاجادیةھاجادیةھاجادیة إلبراھیم حسب األسطورة ال إلبراھیم حسب األسطورة ال إلبراھیم حسب األسطورة الالطیر التي أحیاھا اُهللالطیر التي أحیاھا اُهللالطیر التي أحیاھا اُهللا
   تختلف عن األصل التوراتّيتختلف عن األصل التوراتّيتختلف عن األصل التوراتّي

   
  

  : تین التالیتین القصنراھا فيیر التي أحیاھا اهللا الط قصة
  

    قربان إبراھیم قربان إبراھیم قربان إبراھیم لقصة لقصة لقصةاألولاألولاألولالنموذج النموذج النموذج 
  
اب  )وصالمیثاق األ(موضوع في ف ود  ( بكت دایتھا   ومختصر ، )أساطیر الیھ راھیم  أب ن اهللا مصیر    أراد أن إب ن یعرف م

 :ثم نترجم، أمتھ
 

أي حسنة  مع ،یمان كامل والتزامإلھ ب بالوعد الذي قطع ومع أنھ آمن ھ    ذلك رغب أن یعرف ب ن حسنات ذریت ستطیع   م ت
ات      عندھا أمره اهللا أن یحّضر ذبیحة من ثالث عجول وثالث.ستمرارھذه الذریة اال الث یمام الث حمالن وث عنزات وث

ة   ،وحمامة صغیرة ذبائح المختلف راھیم ال ة الھیكل         وبھذا بین إلب ي خدم ستقبل ف ي الم ستخدم ذات مرة ف ي ست ر  . الت لتكفی



  استدراك:
ة ألسطورة جناة إبراهيم من حماولة اجلالد قطع رقبته، يف حق موسى، يف أساطري اليهود ج  ٢ونقرأ قصة مشا

 Youth of/ شباب موسى Moses in Egypt ، موسى يف مصر٢٨٢من النسخة اإلجنليزية، ص 
Mosesما جنح يف إقناِعه،  ، ففيه أن مستشاري فرعون حرَّضوه على قتل موسى، وكان آخر ما قالوه هو

نه ليس ابن ابنته يف احلقيقة، فأمر حببسه، وعندما أصعدوه إىل املنصة لقطع رقبته، مرَّر  حيث ذكَّروه 
السيَّاف سيًفا حادا على حنٍو ال ُيضاهي على رقبِته عشَر مراٍت، لكنه انزلَق عنها دائًما، ألن رقبته صارت 

تغري شكل فيما  ،رى عن نزول املالك ميخائيل واختاذه هيئة السيَّافأخ صلبًة كالعاج، مث يزعم النص أسطورةً 
د) إىل شكل موسى، وقطع ميخائيُل رقبَته، بينما ُأِخَذ موسى يف رحلة طريان ومل يتمكَّن جنود  السيَّاف (اجلالَّ

  فرعون من القبض عليه.
 

Deuteronomy Rabbah (Devarim Rabbah) 2: 29, Yerushalmi Berakot 9: 13a, Mekilta 58b, RS 86, 
Leviticus Rabbah(Vayikrah or Wayiqra Rabbah)  6: 5, Midrash Tannaim 57, Yerushalmi Peah 1: 22a, 
Shir ha-Shirim Rabbah 1: 31, Shir ha-shirim Rabbah (or Zuta?) 7:4, Tehillim 4: 40-41, Yashar Shemot 
133b, Dibre ha-Yamim (Chronicle of Moses) 5  

  أعمال أندراوس وماتياسقصة شبيهة يف 
  

 امليالدي الثاين القرن أواسط إىل يعودالتقشفية من كتب األبوكريفا املسيحية ذات امليول الالجنسية  عمل
 يفتقد Jean Marc Prieur in The Anchor Bible Dictionary, vol.1 p. 246 حبسب ألنه غالًبا،

 جدل أي من وخيلو اهلادئة الصافية لنربة يتسم وأنه الكنسية وشعائرها وطقوسها الكنيسة نظام إىل اإلشارة
واملذاهب،  الكنائس وخالفات لبدع معرفة أي على حيتوي وال الالهوت أفكار خبصوص الهويت نزاع أو

 مل فيه الكبرية الكنيسة الهوت كان عصر من جاء أنه على يدل مما املسيحي، االعتقاد جمال يف وخاصةً 
 the Coptic القبطي املانوية املزامري كتاب يفوردت  له إشارة وأقدم. انتهى .أو راسًخا صلًبا شكًال  يتخذ

Manichaean Psalter لقاهرة املكتَشف يف مصر  أواخر بني مبا كتابته ريخ يؤرَّخ الذي، و يف املعادي 
يُذَكر االقتباس فيه من وهو بلهجة أسيوط القبطية القدمية، و  ، امليالدي الرابع القرن أواسط و الثالث القرن



 Elliott, J.K. (1993). The Apocryphal New Testament: Aيف  أعمال أندراوس وماثياس
Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation ،و 

Apocryphal New Testament: M. R. James (Montague Rhodes James) 1924  ، وحبلول
عتبارِه ،  القرن الرابع امليالدي استـُْبِعَد   ٢٦٥/ ٢٦٠ُوِلدَ ( القيصري فيوسابيوسسفًرا أبوكريفيا غري قانوينٍّ

 ريخ( للعقل منافًيا وسخيًفا مهرِطقٍ  إنتاج من عتباره ورفضه العمل، هذا عرف )م٣٤٠/ ٣٣٩ وتويف
 Gregory of تور مدينة من جريجوي األسقف ابتهج وقد). ٧: ٢٥ فصلال/ الثالث الكتاب/ الكنيسة
Tours منه أجزاءً  رًكا، م٥٩٣ سنة حوايل يف ،له رهيب بشكل خمتزًال  تنقيًحا وكتب منه ةنسخ على لعثوره 
ا شعر واليت ،"أبوكريفيا البعض دعاه إسهابه، بسبب ألن" بدعوى  حذفت وهكذا مسيحيا، مرفوضة أ
 وحتريض حث وخاصة أندراوس الرسول إىل املنسوب املزعوم التقشفي الوعظ تفاصيل نصيا املتحررة نسخته
 ما حبسب التقليديني املسيحيني من مرفوًضا كان تعليم وهو الزواج، ونبذ تركه على الروماين احلاكم زوجة

، )Merovingian يةينجڤاملريو  األسرة حكم حتت الفرانك( الفرجنة مجهور ليقبله يكن ومل السائد املذهب
  فكتب نسخة خمتصرة تنسجم مع التعاليم الكاثولكية املعتَربة قومية من اجلمهور.

  
ما من أسفار األبوكريفا املسيحية، ، Acts of Andrew and Matthias نقرأ يف أعمال أندراوس وماتياس

  ترمجته:
  

 يف وكان املدينة، وسط يف مبين فرن هناك وكان ،املوتى رجال السبعة وجلبوا السجن، إىل السيافون وذهب
ا الدماء فيسحبون الفناة، عرب دماؤهم فتجري البشر، فيها يقتلون كبرية قناة وسطه  الرجال، وجلبوا. ويشربو

 ما أندراوس،  انظر،" "يقول صوً  أندراوس مسع عليهم، أيديهم السيافون رفع وعندما. القناة يف ووضعوهم
 أمرتين من  املسيح، يسوع ريب : "قائًال  هللا، إىل صلَّى فإنه أندراوُس، نظر وحيث. املدينة هذه يف حيدث
 من تسقط السكاكني اجعل بل شر، أي بفعل املدينة يف الذين هلؤالء تسمح ال املدينة، هذه إىل يء
 قد ما احلكام رأى وملا. حجارة إىل أيديهم وحتولت األشرار، الرجال سكاكني سقطت وفورًا،. األشرار أيدي



 ألنه الرجال، وأخرجا السجن، إىل ذهبا اللذان الساحران هاهنا ألنه لنا، الويل: "قائلني بَكْوا، حدث،
  إخل. ....أيًضا )الرجال( هؤالء سحروا لقد_ انظروا_
  

 السن، كبار الدينة شيوخ ذبح وقرروا يئسوا البشر للحوم اآلكلني املدينة أهل أن بعدها اليت الفقرة ويف
  للسيافني: األطفال يتوسل فيما منهم، بدًال  أبناءه الشيوخ بعض فأعطاهم

  
م كانوا وعندما....  إىل ونظر وبكى، الدموَع، فذرف حيدث، ما شاهد ندراوسأ أن حدث ليقتلوهم يقودو

 كلهم، هلم تسمح ومل امليتني، الرجال حالة يف يل استجبت كما املسيح، يسوع الربُّ  أيها: "وقال السماء
 السيافني أيدي يف السكاكني فلتطرَ  بل األطفاَل، هؤالء السيافون يقتل ال لكي يل، استجب اآلن فكذلك
. )، وال متكِّنهم من قتلهماألحيا هوالي يف دعاي امسع األموات، يف يل استجبت كمامجة العربية:  (يف الرت 

 أيدي من وسقطت ،)النار قدام كالشمع سيوفهم فصارت: العربية الرتمجة يف( السكاكني َطرَِيتْ  وفورًا
 قد ما أندرواس رأى وملا. للغاية خائفني_ حدث قد ما اوْ أَ رَ  وقد_ السيافون كان هذا، حدث وملا. السيافني
  .عملٍ  كل يف له استمع ألنه الرب جمد حدث

  
ملاء املاحل  تْ قْ رِ غْ أما عندما حاول أهل املدينة قتل الرسولني دعا الرسوالن فأُ  اخلارج مبعجزة من حتت املدينة 

انظر و عادة أكل حلوم البشر كغذاء. ومل يعُف عنهم الرب اخلرايف إال عندما اعتتقوا املسيحية وتركوا صنِم هلم 
Acta Mythologica Apostolorum ، ترمجةوهي ، عريب ١١٥و ١١٤ترمجة عربية يف / ص نسخة 

ةلنفس النصيف بعض مواضعها غري دقيقة  نصف بدويةنصف فصحى    .، لكنها مشا
  

، ص ، وهو ِسفٌر آخر غري أعمال متيسالرتمجة العربية املذكورةخمطوطة ويف شهادة متيس (ماثياس)، يف 
ا انفرد ١١٩ ا املخطوطات العربية، ، وهي أسطورة يبدو أ  ا ماثياس (متيس)أن الربابرة الوثنيني وضعو ت 

م ومل حيرتق حبسب رسول املسيح  رًا عظيمة ملدة مثانية أ على سرير من حديد مقيًَّدا إليه وأجَّجوا حتته 



ين ديرمن  طوطةهلذه النسخة العربية من خموتوجد ترمجة إجنليزية  األسطورة.  سانت دير من وخمطوطة السر
 ,The mythological acts of the apostles يف اتيكان،ڤال من عربية وأخرىالعربيتني  سيناء يف كاترين

by Agnes Smith Lewis, p. 138 وتوجد  .برمهات ٨ يف القبطي السنكسار يف ايًضا اخلرافة هذه ترد، و
 أن Martyrdom of Polycarp  أسقف مسري  )بوليكاربوس( شبيهة عن استشهاد بوليكارب خرافة

  فطعنوه حبربة. كمعجزة وظل حياوال تضرََّر   حيرتق حاولوا حرقه مربوطًا على وتد فلم 
  

  املراجع:
Acts of Andrew and Matthias, English translation  
Acta Mythologica Apostolorum, p. 114- 115 and 119 Arabic 
https://en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Andrew 
https://en.wikipedia.org/wiki/Manichaean_Psalter 
Elliott, J.K. (1993). The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal 
Christian Literature in an English Translation 
Apocryphal New Testament: M. R. James (Montague Rhodes James) 1924 
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 موضوعة في قصة  موضوعة في قصة  موضوعة في قصة ھاجادیةھاجادیةھاجادیةمن قصة إبراھیم المن قصة إبراھیم المن قصة إبراھیم ال لمحمد  لمحمد  لمحمد اقتباساقتباساقتباس
   لھلھلھعن عصر المسیح الدجال وأفعاعن عصر المسیح الدجال وأفعاعن عصر المسیح الدجال وأفعا

   
د                 ھاجادیةتقول القصة ال   ان ق اب لینظر إن ك تح الب ا ف دة سنة لم سجن لم ي ال ًا ف راھیم ظل حی  أن السجان لما وجد أن إب

ھ                     رك إیمان ھ یت ھ أن یجعل ك نمرود ل د المل ستطع تھدی م ی ًا للكل، ل اهللا علن ن ب ھ، آم اء عن ام والم نعھم الطع مات، رغم م
ف    الجدید والحق، عندما رفع قاطع الرؤوس سیف  ھ، ھت ھ لیقتل ى حلقوم الم      : "ھ ووضعھ عل رب، رب كل الع و ال د ھ الخال

ھ          ."  بما فیھ المجدِّف نمرود    ستطع قطَع لحِم م ی سیف ل ن ال ى          . لك ھ، انكسر إل ى حلقوم ا عل ي ضغط بھ وة الت نفس الق فب
  .قطع

  
  :لدجالومن العجیب أن محمدًا بوقاحة یحسد علیھا قد وضع تلك القصة لحكایتھ عن زمن ظھور المسیح ا

  
حدثني محمد بن عبد اهللا بن قھزاد من أھل مرو حدثنا عبد اهللا بن عثمان عن أبي حمزة عن قیس  ] ٢٩٣٨[ :  مسلمروى

بن وھب عن أبي الوداك عن أبي سعید الخدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یخرج الدجال فیتوجھ قبلھ رجل 
ل فیقولون لھ أین تعمد فیقول أعمد إلى ھذا الذي خرج قال فیقولون لھ أو ما تؤمن من المؤمنین فتلقاه المسالح مسالح الدجا

بربنا فیقول ما بربنا خفاء فیقولون اقتلوه فیقول بعضھم لبعض ألیس قد نھاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونھ قال فینطلقون بھ 
ول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فیأمر الدجال بھ إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال یا أیھا الناس ھذا الدجال الذي ذكر رس

فیشبح فیقول خذوه وشجوه فیوسع ظھره وبطنھ ضربا قال فیقول أو ما تؤمن بي قال فیقول أنت المسیح الكذاب قال فیؤمر 
ما قال ثم بھ فیؤشر بالمئشار من مفرقھ حتى یفرق بین رجلیھ قال ثم یمشي الدجال بین القطعتین ثم یقول لھ قم فیستوي قائ

یقول لھ أتؤمن بي فیقول ما ازددت فیك إال بصیرة قال ثم یقول یا أیھا الناس إنھ ال یفعل بعدي بأحد من الناس قال فیأخذه 
الدجال لیذبحھ فیجعل ما بین رقبتھ إلى ترقوتھ نحاسا فال یستطیع إلیھ سبیال قال فیأخذ بیدیھ ورجلیھ فیقذف بھ فیحسب 

نار وإنما ألقى في الجنة فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھذا أعظم الناس شھادة عند رب الناس إنما قذفھ إلى ال
  العالمین

 
================================================================  

 التي  التي  التي ھاجادیةھاجادیةھاجادیة إلبراھیم حسب األسطورة ال إلبراھیم حسب األسطورة ال إلبراھیم حسب األسطورة الالطیر التي أحیاھا اُهللالطیر التي أحیاھا اُهللالطیر التي أحیاھا اُهللا
   تختلف عن األصل التوراتّيتختلف عن األصل التوراتّيتختلف عن األصل التوراتّي

   
  

  : تین التالیتین القصنراھا فيیر التي أحیاھا اهللا الط قصة
  

    قربان إبراھیم قربان إبراھیم قربان إبراھیم لقصة لقصة لقصةاألولاألولاألولالنموذج النموذج النموذج 
  
اب  )وصالمیثاق األ(موضوع في ف ود  ( بكت دایتھا   ومختصر ، )أساطیر الیھ راھیم  أب ن اهللا مصیر    أراد أن إب ن یعرف م

 :ثم نترجم، أمتھ
 

أي حسنة  مع ،یمان كامل والتزامإلھ ب بالوعد الذي قطع ومع أنھ آمن ھ    ذلك رغب أن یعرف ب ن حسنات ذریت ستطیع   م ت
ات      عندھا أمره اهللا أن یحّضر ذبیحة من ثالث عجول وثالث.ستمرارھذه الذریة اال الث یمام الث حمالن وث عنزات وث

ة   ،وحمامة صغیرة ذبائح المختلف راھیم ال ة الھیكل         وبھذا بین إلب ي خدم ستقبل ف ي الم ستخدم ذات مرة ف ي ست ر  . الت لتكفی



 ١٨١

ذریتي؟  :"فقال إبراھیم  .نعمتھا ایا إسرائیل ولتزیدخط د  " :أجاب اهللا  "ولكن ماذا سیحل ب دمر الھیكل  أبع رات   نإ...ن ی ق
ستمر القصة   ...."وأغفر جمیع خطایاھم الذبیحة نھم ھم من قدمأوامر الذبائح كما دونت في الكتاب فسأحاسبھم كما لو أ ت

ل     أمة ذبیحة ھي معنى ھذه الذبائح فكل اهللا سرد: في اختصار  ي إسرائیل و تمث ى بن سلط عل ة    من األمم التي ستت مرحل
  ...والحمامة تمثل بني إسرائیل...من مراحل تاریخھم

 
  :ترجمتھ ثم تكمل القصة ما

  
ا        أخذ إبراھیم ھذه الحیوانات وقسمھا ك لم م یفعل ذل و ل ك   ماون تق أاستطاعت إسرائیل     في منتصف جسمھا ول  الممال

ر     ولك...ربعة األ سم الطی م یق ھ ل ى ان  ...ن دل عل دة     لی دة واح ث      .إسرائیل ستبقى وح ى الجث ور الجارحة عل ت الطی وجائ
راھیم   ا إب داً  فطردھ ار          ...بعی ذي سیمزق الكف سیح المخلص وال ان إعالن مجي الم ذا ك راھیم  ...شالءً أھك ن إب زم  أ ولك ل

والً   . ن یاتي في الوقت المحدد لھأالمسیح ب راھی  وجعل الوقت مجھ دى إب وم   ل ذلك ی ة األ  م وك وات قیام دما وضع    .م وعن
  والطائر یحلق فوقھم  عادت الحیوانات إلى الحیاة،نصاف إلى جانب متمماتھا األ
 

  ١ اإلسالمیة أكثر من تلك الواردة في التوراة بسفر التكوینحیاء الطیرإھذه القصة توحي بقصة 
 

اَل          َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ َأ{ :سورة البقرة قارن مع ي َق ِئنَّ َقْلِب ْن ِلَیْطَم ى َوَلِك اَل َبَل ْؤِمْن َق ْم ُت اَل َأَوَل ِرِني َكْیَف ُتْحِي اْلَمْوَتى َق
ْم                 ْعیًا َواْعَل َك َس نَّ َیْأِتیَن مَّ اْدُعُھ ْزءًا ُث ْنُھنَّ ُج ٍل ِم لِّ َجَب ى ُك ْل َعَل مَّ اْجَع َك ُث ٌز   َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمْن الطَّْیِر َفُصْرُھنَّ ِإَلْی َھ َعِزی َأنَّ اللَّ

  )٢٦٠(َحِكیٌم 

   
    قربان إبراھیم قربان إبراھیم قربان إبراھیم لقصة لقصة لقصةالثانيالثانيالثانيالنموذج النموذج النموذج 

  
فر  ي س راھیم (وف ا إب راھیم    ) رؤی ل إلب ھ یوئی ل مالك رى اهللا یرس سماء    ن ن ال صاعقة م ھ ب ل أبی د مقت ذبح  بع أمره ب وی

ة   ات األربع صعد       الحیوان ا ی ا وبھم ة ال یقتھلم ة وترغل دیم حمام ل، وتق ى الجب قھا نصفین، عل ى    وش راھیم إل المالك وإب
ستة           ة وجوه وال ة ذوي األربع ع مالئك السماء لیشاھد السماوات وعرش اإللھ محاطًا بنار ذات منظر رھیب یحملھ األرب

ة  ودي      _أجنح اب الیھ ال بالكت فر حزقی ي س ذكور ف و م ا ھ فاتھم      _ كم ة وص ن المالئك سماوت م ات ال رى محتوی وی
ا        العجائبیة، ثم یرى األرض وما فیھا من بشر     ین  والبحار وم ن عذاب لآلثم ا م ا فیھ وفجور وأعمال ویرى الھاویة وم

ا             لویاثانفیھا من أسماك و   ار الخارجة منھ ة عدن واالنھ ًا وجن دمار دوم سبب ال ھ ت ھ وحركت ذي األرض مؤسسة علی  ال
شطیان وھو   ا_ حسب األسطورة _ والصالحین فیھا الذي یتممون العدل ، ویریھ اهللا في لوحة أحداث البدء حین أغوى     ل

ل              رى ك ھ، وی ایین ل ل ق ل وقت رى ھابی م ی ًا حواء وآدم، ث شر جناح اثني ع ة ب شر ومجنح ا أطراف كالب ة لھ بصورة حی
راھیم      ...الشرور وفاعلیھا    ا  (انظر  . إلخ القصة وھي صیاغة أخرى لقصة صعود إب راھیم رؤی ي  ) إب ین    (ف ا ب ات م كتاب

  . لالطالع على كامل النص والقصة٥٧٣ص_٣ج) العھدین
================================================================  

راھیم      ب   ب   ب   األول  األول  األول تحرش فرعون تحرش فرعون تحرش فرعون  راھیم     سارة زوج إب راھیم     سارة زوج إب ا   سارة زوج إب ة اهللا لھ ا   وحمای ة اهللا لھ ا   وحمای ة اهللا لھ بَ       وحمای بَ َعِق بَ َعِق    َعِق
    ید فرعون ید فرعون ید فرعونھ وصالتھا بشلِّھ وصالتھا بشلِّھ وصالتھا بشلِّصالِتصالِتصالِت

  
وراة                       ي ت رد ف م ت ذكر تفاصیل ل د الصحیحة ت ن أحادیث محم وین لك ْفر التك ي ِس وراة ف ي الت ذكورة ف  رغم أن القصة م

ا      لھ لھ ، إن الیھود، بل ھي من األسطورة الھاجادیة مثل صالة إبراھیم وسارة إلى اهللا وضرب المالك لید فرعون، أو ش
                                                

 ١٥قارن هذا بالقصة األصلية القانونية في التوراة في سفر التكوين  ١

A
Text Box
MHG 1: 240, Davidson, Saadia's Polemic against Hiwi, 64, and Ginzberg's remarks in Geiger's Kebuzat (Maamarim (edited by Poznanski



 ١٨٢

 الخاص  )التكوین المنحول (ھذه القصة لیست فقط تعود إلى تقالید ھاجادیة، بل ووجدت في مخطوطات قمران في سفر   
  .وقد نقلھا لویس جینزبرج من الھاجادیات. یالدبالطائفة األسینیة والذي یعود إلى نصف قرن قبل الم

  
  :نقرأ) زیارتھ لمصر(تحت عنوان 

  
ك    : "تضرع إلى اهللا بھذا الكلمات. وسط الدموع، صلى هللا   ك وعطف ھل ھذه ھي المكافأة على ثقتي بك؟ أستحلفك برحمت

ة       ."  الودود، ال تدْع أملي یخزى      ى اهللا، قائل ذلك توسلت إل ت ق   : "سارة ك ا أهللا، أن ھ،      ی رك بیت راھیم بت د أمرت سیدي إب
ع وصایاك                ھ إذا اتب ر ل ھ بفعل الخی د وعدت ا      . وأرض آبائھ، والھجرة إلى كنعان، وأنت ق ا أمرتن ا كم د فعلن واآلن نحن ق

ذین نعرف                   . بفعلھ اس ال اك الن یس ھن ث ل ة، حی ى أرض غریب ا إل ا، وھاجرن دنا وقریبن اذ     . لقد تركنا بل ا إلنق ا ھن د جئن لق
ن المجا   ع     . عة شعبك م یس الفظی ذا الحظ التع ع ھ تحلفك        . واآلن وق دّو، وأس ذا الع دّي ھ ن ی ي م ي واحفظن ا سید، أغثن ی

  ."برحمتك أِرني خیرًا
  

ائالً                     ستجمع شجاعتھا، ق ا أن ت ھ، وأمرھ ّي ل ر مرئ ان غی ذي ك ك، ال ي حضور المل ال : "ظھر مالٌك لسارة بینما كانت ف
  ."، ألن الرب قد سمع لصالتِك!خوف، سارة

سھ أن       سأل   ى نف ُك عل الملك سارة من یكون الرجل الذي في صحبتھا بالنسبة لھا، ودعت سارة إبراھیَم أخاھا، تعھد المل
تْ      ا تمن ئ، وخراف          . یجعل إبراھیِم عظیمًا وقویًا، وأن یعمل مھم راھیم، وماسات وآلل ى إب رة إل ًا وفضة كثی أرسل ذھب
ا        . وم القصر الملكيّ وثیران، وعبیدًا وإماًء، وخصََّص سكنًا لھ داخل تخ    ًا لھ د زواج، معطی ھ أزعج سارة، كتب عق بحب

یم جاشان     كلَّ ما یملك من ضروب الذھب والفضة، والعبید واإلما    ك إقل ى ذل سلھا     ء، وباإلضافة إل ذي سكن ن یم ال ، اإلقل
  .وأعطاھا ھاجَر أمة. فیھ في الزمن الالحق ألنھ كاَن ُمْلُكھم

سلح         كرمھ المفتوح الیدان لم یكن ذا أي       ى سارة، ظھر مالك م راب إل  جدوى، أثناء اللیل ، عندما كان على وشك االقت
ا،             دما أمسك بثوبھ ده، وعن ى ی دمیھا، وجھ المالك ضربة عل بقضیب، وإذا لمس فرعون حذاَء سارة فقط لینزعھ عن ق

زل    على وشك المبادرة، سأَل المالك سارة إذا ما ] فرعون[=عند كل ضربة كان   . وقعت ضربة تالیة   ده أن ین ت تری كان
رى           زة أخ دثت معج ا أرادت، وح ل كم ر وفع سھ، انتظ تعادة َنْف ة الس وَن لحظ ي فرع ت تعط ا كان صیبة، أو إذا م الم

اَن         . عظیمة َق العن ستطع أن یطل م ی سق [=فرعون،   ونبالؤه، وخدمھ، الحیطان نفسھا وسریره أصیبوا بالبرص، ول ] یف
  .برغباتھ الشھوانیة

  
سان      ھذه اللیلة التي ع   ن نی ة الخامسة عرشرة م ت اللیل ي    . انى فیھا فرعون وحاشیتھ عقاَبھم المتسحََّق كان ة الت س اللیل نف

  . ُیطِلَق إسرائیَل، أحفاَد سارةكيفیھا زار الرّب المصریین في الوقت الالحق 
نھ  . مرعوبًا من الوباء الذي ضربھ، سأل فرعوُن كیف یخلص نفَسھ من ذلك      ذین م سبَب   واستشار الكھنة، ال د أن ال م وج

ھ      . الحقیقّي لبلواه، أنھا دثت بسبب سارة     ھ إلی راھیم وأعاد زوَج ى إب ا حدَث،        . فأرسل إل َسھ مم ّس، وأعذر نف م ُتَم ة ل نقی
د            اَن بع ى كنع زوج والزوجة، ورحال إل بقولھ أنھ كان ینتوي الزواَج منھا، ألنھ كان ظنھ أخا سارة، ومنح ھدایا ثمینة لل

  .ھم في مصَرثالثة أشھٍر من مكوِث
  

  :Sarahمصدر القصة باالستعانة بالموسوعة الیھودیة، تحت عنوان 
)Gen. R. xli. 2(  
  
  : نقارن ذلك بقصة التوراة، ثم قصة أحادیث محمد-
  

.  َكاَن َشِدیًداَوَحَدَث ُجوٌع ِفي اَألْرِض، َفاْنَحَدَر َأْبَراُم ِإَلى ِمْصَر ِلَیَتَغرََّب ُھَناَك، َألنَّ اْلُجوَع ِفي اَألْرِض١٠(
َفَیُكوُن ِإَذا ١٢. ِإنِّي َقْد َعِلْمُت َأنَِّك اْمَرَأٌة َحَسَنُة اْلَمْنَظِر«: َوَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْن َیْدُخَل ِمْصَر َأنَُّھ َقاَل ِلَساَراَي اْمَرَأِتِھ١١

ُقوِلي ِإنَِّك ُأْخِتي، ِلَیُكوَن ِلي َخْیٌر ِبَسَبِبِك َوَتْحَیا ١٣. َنِني َوَیْسَتْبُقوَنِكَفَیْقُتُلو. ھِذِه اْمَرَأُتُھ: َرآِك اْلِمْصِریُّوَن َأنَُّھْم َیُقوُلوَن
 .»َنْفِسي ِمْن َأْجِلِك



 ١٨٣

ْرَعْوَن َوَمَدُحوَھا َوَرآَھا ُرَؤَساُء ِف١٥. َفَحَدَث َلمَّا َدَخَل َأْبَراُم ِإَلى ِمْصَر َأنَّ اْلِمْصِریِّیَن َرَأْوا اْلَمْرَأَة َأنََّھا َحَسَنٌة ِجدا١٤
َفَصَنَع ِإَلى َأْبَراَم َخْیًرا ِبَسَبِبَھا، َوَصاَر َلُھ َغَنٌم َوَبَقٌر َوَحِمیٌر َوَعِبیٌد ١٦َلَدى ِفْرَعْوَن، َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإَلى َبْیِت ِفْرَعْوَن، 

َفَدَعا ِفْرَعْوُن َأْبَراَم ١٨.  َضَرَباٍت َعِظیَمًة ِبَسَبِب َساَراَي اْمَرَأِة َأْبَراَمَفَضَرَب الرَّبُّ ِفْرَعْوَن َوَبْیَتُھ١٧. َوِإَماٌء َوُأُتٌن َوِجَماٌل
ِھَي ُأْخِتي، َحتَّى َأَخْذُتَھا ِلي ِلَتُكوَن : ِلَماَذا ُقْلَت١٩َما ھَذا الَِّذي َصَنْعَت ِبي؟ ِلَماَذا َلْم ُتْخِبْرِني َأنََّھا اْمَرَأُتَك؟ «: َوَقاَل

) .َفَأْوَصى َعَلْیِھ ِفْرَعْوُن ِرَجاًال َفَشیَُّعوُه َواْمَرَأَتُھ َوُكلَّ َما َكاَن َلُھ٢٠. »!ُخْذَھا َواْذَھْب!  َواآلَن ُھَوَذا اْمَرَأُتَكَزْوَجِتي؟
  ٢٠-١٠: ١٢التكوین 

  
  : أما أحادیث محمد فتقول-

  

  :روى البخاري في ك البیوع ب شراء المملوك من الحربي وھبتھ وعتقھ
  

  :حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال: أخبرنا شعیب:  حدثنا أبو الیمان-  ٢٢١٧
ھاجر إبراھیم علیھ السالم بسارة، فدخل بھا قریة فیھا ملك من الملوك، أو جبار من : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

أختي، ثم : قال. أن یا إبراھیم من ھذه التي معك؟:  فأرسل إلیھدخل إبراھیم بامرأة ھي من أحسن النساء،: الجبابرة، فقیل
ال تكذبي حدیثي، فإني أخبرتھم أنك أختي، واهللا إن على األرض مؤمن غیري وغیرك، فأرسل بھا إلیھ : رجع إلیھا فقال

فال تسلط اللھم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي : فقام إلیھا، فقامت توضأ وتصلي، فقالت
  ).علي الكافر، فغط حتى ركض برجلھ

اللھم إن یمت یقال ھي قتلتھ، فأرسل، ثم قام إلیھا فقامت : قالت: (إن أباھریرة قال: قال أبو سلمة بن عبد اهللا: قال األعرج
اللھم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي، فال تسلط علي ھذا الكافر، : توضأ تصلي وتقول

  ).ط حتى ركض برجلھفغ
اللھم إن یمت قتلتھ فیقال ھي قتلتھ، فأرسل في الثانیة، أو في : فقالت: (قال أبو ھریرة: قال أبو سلمة: قال عبد الرحمن

واهللا ما أرسلتم إلي إال شیطانا، ارجعوھا إلى إبراھیم، وأعطوھا آجر، فرجعت إلى إبراھیم علیھ السالم، : الثالثة، فقال
  ).ن اهللا كبت الكافر وأخدم ولیدةأشعرت أ: فقالت

  
  }واتخذ اهللا إبراھیَم خلیال{: وروى في ك أحادیث األنبیاء ب قول اهللا تعالى

  
أخبرني جریر بن حازم، عن أیوب، عن محمد، عن أبي : أخبرنا ابن وھب قال:  حدثنا سعید بن تلید الرعیني-  ٣٣٥٧

  :ھریرة رضي اهللا عنھ قال
  ).لم یكذب إبراھیم إال ثالثا: (لیھ وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع

  
لم : (حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن محمد، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال:  حدثنا محمد بن محبوب-٣٣٥٨

. }بل فعلھ كبیرھم ھذا{: وقولھ. }إني سقیم{: قولھ. منھن في ذات اهللا عز وجل یكذب إبراھیم إال ثالث كذبات، ثنتین
إن ھاھنا رجال معھ امرأة من أحسن الناس، :  ھو ذات یوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقیل لھبینا: وقال

یا سارة لیس على وجھ األرض مؤمن غیري : أختي، فأتى سارة فقال: من ھذه؟ قال: فأرسل إلیھ فسألھ عنھا، فقال
: یھا، فلما دخلت علیھ ذھب یتناولھا بیده فأخذ، فقالوغیرك، وإن ھذا سألني فأخبرتھ أنك أختي، فال تكذبیني، فأرسل إل

ادعي اهللا لي وال أضرك، فدعت : ثم تناولھا الثانیة فأخذ مثلھا أو أشد، فقال. ادعي اهللا والأضرك، فدعت اهللا فأطلق
یصلي، إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتیتموني بشیطان، فأخدمھا ھاجر، فأتتھ وھو : فأطلق، فدعا بعض حجبتھ، فقال

تلك أمكم، یا بني ماء : قال أبو ھریرة). رد اهللا كید الكافر، أو الفاجر، في نحره، وأخدم ھاجر: مھیا، قالت: فأومأ بیده
  .السماء

  
  أخدمتك ھذه الجاریة، على ما یتعارف الناس، فھو جائز: وروى في ك الھبة وفضلھا ب إذا قال

  



 ١٨٤

  : أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھحدثنا: أخبرنا شعیب:  حدثنا أبو الیمان-  ٢٦٣٥
أشعرت أن اهللا كبت : ھاجر إبراھیم بسارة، فأعطوھا آجر، فرجعت فقالت: ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ).الكافر، وأخدم ولیدة
  ).فأخدمھا ھاجر: (وقال ابن سیرین، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  
  

  :اه مسلم في ك الفضائل ب من فضائل إبراھیم الخلیل صلى اهللا علیھ وسلم، فقالورو
  
ن                     ] ٢٣٧١[  د ب ن محم سختیاني ع وب ال ن أی ن حازم ع ر ب ي جری وحدثني أبو الطاھر أخبرنا عبد اهللا بن وھب أخبرن

ھ ا          ي علی راھیم النب ذب إب ذبات     سیرین عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لم یك الث ك ط إال ث سالم ق ل
ھ   }  بل فعلھ كبیرھم ھذا { وقولھ } إني سقیم   { ثنتین في ذات اهللا قولھ       ار ومع وواحدة في شأن سارة فإنھ قدم أرض جب

ك                ي فإن ك أخت ھ إن إن سألك فأخبری ك ف ي علی ي یغلبن سارة وكانت أحسن الناس فقال لھا إن ھذا الجبار إن یعلم إنك امرات
إني ال أعلم في األرض مسلما غیري وغیرك فلما دخل أرضھ رآھا بعض أھل الجبار أتاه فقال لھ لقد  أختي في اإلسالم ف   

ت                 ا دخل ى الصالة فلم سالم إل ھ ال راھیم علی ام إب ا فق أتى بھ ا ف قدم أرضك امرأة ال ینبغي لھا أن تكون إال لك فأرسل إلیھ
ال              دیدة فق ده قبضة ش ا فقبضت ی ده إلیھ سط ی ك أن ب م یتمال اد        علیھ ل ت فع دي وال أضرك ففعل ق ی ا ادعي اهللا أن یطل  لھ

ال ادعي اهللا أن                     ین فق ن القبضتین األولی د م اد فقبضت أش ت فع ك ففعل ل ذل ا مث ال لھ ى فق فقبضت أشد من القبضة األول
بإنسان یطلق یدي فلك اهللا أن ال أضرك ففعلت وأطلقت یده ودعا الذي جاء بھا فقال لھ إنك إنما أتیتني بشیطان ولم تأتني       

را             ت خی یم قال ا مھ ال لھ فأخرجھا من أرضي وأعطھا ھاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآھا إبراھیم علیھ السالم انصرف فق
  كف اهللا ید الفاجر وأخدم خادما قال أبو ھریرة فتلك أمكم یا بني ماء السماء 

  
  

  :ورواه أحمد بن حنبل
  

   َحدََّثَنا َوْرَقاُء َعْن َأِبي الزَِّناِد َعِن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص َقاَل- )٩٢٤١(٩٢٣٠
ھُ             ِذَباٍت َقْوُل اَث َك ا َثَل ِتِھمْ    َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْم َیْكِذْب ِإْبَراِھیُم ِإلَّ ى آِلَھ َي ِإَل یَن ُدِع ِقیٌم   {   ِح ي َس ھ َو}ِإنِّ     َقْوُل

َل                }َفَعَلُھ َكِبیُرُھْم َھَذا    {  اِبَرِة َفِقی ْن اْلَجَب اٌر ِم وِك َأْو َجبَّ ْن اْلُمُل ٌك ِم ا َمِل ًة ِفیَھ َراِھیُم َقْرَی َوَقْوُلُھ ِلَساَرَة ِإنََّھا ُأْخِتي َقاَل َوَدَخَل ِإْب
اَل          َدَخَل ِإْبَراِھیُم اللَّْیَلَة ِباْمَرَأٍة ِمْن َأْحَسِن النَّاسِ       ا َق ْل ِبَھ اَل َأْرِس ي َق اَل ُأْخِت َك َق ِذِه َمَع ْن َھ  َقاَل َفَأْرَسَل ِإَلْیِھ اْلَمِلُك َأْو اْلَجبَّاُر َم

ْت     َفَأْرَسَل ِبَھا ِإَلْیِھ َوَقاَل َلَھا َلا ُتَكذِِّبي َقْوِلي َفِإنِّي َقْد َأْخَبْرُتُھ َأنَِّك ُأْخِتي ِإْن َعَلى اْلَأْرِض ُمْؤِمٌن َغْیرِ   ا َدَخَل اَل َفَلمَّ ُرِك َق ي َوَغْی
ى                         ا َعَل ي ِإلَّ َصْنُت َفْرِج وِلَك َوَأْح َك َوِبَرُس ُت ِب ي آَمْن ُم َأنِّ َت َتْعَل مَّ ِإْن ُكْن وُل اللَُّھ َصلِّي َوَتُق ُأ َوُت ْت َتَوضَّ ِإَلْیِھ َقاَم ِإَلْیَھا َقاَل َفَأْقَبَل

َرَة          َزْوِجي َفَلا ُتَسلِّْط َعَليَّ اْلَكاِفَر قَ      ي ُھَرْی ْن َأِب رَّْحَمِن َع ِد ال ُن َعْب َلَمَة ْب و َس اَل َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض ِبِرْجِلِھ َقاَل َأُبو الزَِّناِد َقاَل َأُب
أُ             ْت َتَوضَّ ا َفَقاَم اَم ِإَلْیَھ مَّ َق َل ُث اَل َفُأْرِس ي       َأنََّھا َقاَلْت اللَُّھمَّ ِإنَُّھ ِإْن َیُمْت ُیَقْل ِھَي َقَتَلْتُھ َق ُم َأنِّ َت َتْعَل مَّ ِإْن ُكْن وُل اللَُّھ َصلِّي َوَتُق  َوُت

اِد              و الزَِّن اَل َأُب ِھ َق َض ِبِرْجِل ى َرَك طَّ َحتَّ اَل َفُغ اِفَر َق آَمْنُت ِبَك َوِبَرُسوِلَك َوَأْحَصْنُت َفْرِجي ِإلَّا َعَلى َزْوِجي َفَلا ُتَسلِّْط َعَليَّ اْلَك
ْلُتْم        َقاَل َأُبو َسَلَمَة َعْن أَ    ا َأْرَس ِة َم ِة َأْو الرَّاِبَع ي الثَّاِلَث اَل ِف َل َفَق ِبي ُھَرْیَرَة َأنََّھا َقاَلْت اللَُّھمَّ ِإنَُّھ ِإْن َیُمْت ُیَقْل ِھَي َقَتَلْتُھ َقاَل َفُأْرِس

تْ                اَل َفَرَجَع اَجَر َق ا َھ َراِھیَم َوَأْعُطوَھ ى ِإْب ا ِإَل ْیَطاًنا اْرِجُعوَھ ا َش َد        ِإَليَّ ِإلَّ لَّ َردَّ َكْی زَّ َوَج َھ َع َعْرَت َأنَّ اللَّ ِإْبَراِھیَم َأَش ْت ِل  َفَقاَل
  اْلَكاِفِر َوَأْخَدَم َوِلیَدًة

  
  .حدیث صحیح على شرط الشیخین، سوى علّي بن حفص فمن رجال مسلم فقط

  
  . بما ال ضرورة لتكراره٣١٦٦ والترمذي  ٢٢١٢ورواه أبو داود 

  
================================================================  

یرتضھا،  فلم األولى ه والتقى بزوجتھطردإبراھیم زار ابنھ إسماعیل في من أ نالحظ) زوجتا إسماعیل(قصة  في
أو ( فأمره ان یبقي على وتد خیمتھارتضاھازوجتھ الثانیة فالحقًا ثم التقى ، )أو عمودھا( فأمره ان یستبدل وتد خیمتھ 

  . إسماعیلجتاوز لقصة إسماعیل في موضوع مرشد إلى اإللحاد عد إلى ترجمة ،)عموده
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================================================================  

    إبراھیم إبراھیم إبراھیمصعودصعودصعود
  

   ::: إبراھیم إبراھیم إبراھیمصعودصعودصعود لقصة  لقصة  لقصة األولاألولاألولالنموذج النموذج النموذج 
  )رؤیا إبراھیم(اب  في كتة، وھناك كذلك قصة مشابھ) عھد إبراھیم(تعود قصة صعود إبراھیم إلى كتاب 

  
ي موضوع    لویس جینزبرج ةیلخص القص سماء واألرض   (ف شاھد ال راھیم ی ل    ، )إب وم المالك میخائی ال (یق بحمل   )میك

رار  اء یرى الخطأة واأل ممن الس ھنالك) العرشيحامل( مركبة محمولة من المالئكة الكروبیینىإبراھیم إلى السماء عل ب
داً      طأة فیفعل المالك فیطلب من المالك تدمیر الخاألرضفي  راھیم بعی ذ إب أن یأخ ھ ل  ألفیأمر اهللا المالك ب ست ی ن رحمت

ردوس        نھ یرىإثم ، كرحمة اهللا ستطیع دخول الف ھ ال ی ا واسع فیحزن الن ر   جنة الفردوس وبابھا ضیق والنار وبابھ لكب
ھ اهللا ھ فیطمئن رى ..جثت ھ ی م ان ًاأث ة رواح ي الجن ار وال ف ي الن ي ف ة ال ھ ال   معلق ي فیق ھ ھ سناتھا أل توت ح رواح اس

اً  نھإفیصلي إبراھیم لھا فتدخل الجنة ثم ...وسیئاتھا ھ   یصلي لكل من دعى علیھ یوم ي حیات ھ ف ھ اهللا يفرض ،  أو لعن ،  عن
 إلخ...ة فوجد زوجتھ سارة میتاألرضإلى بیتھ في  ھیم عادابرإن إثم 
  

ن       استوحىلعل محمدًاھنالك تطابق مدھش و،المعراج  یقبل الشك بقصة  بما الایذكر ھذ ا سمعھ م ن م قصة معراجھ م
 . إبراھیمصعودالیھود حول 

 
  :من سورة األنعام سمع بالقصة ھي اآلیة التالیة  قدن محمدًاأوالدلیل على 

  
  ٧٥: األنعام} )٧٥(ِمْن اْلُموِقِنیَن َواَألْرِض َوِلَیُكوَن  الَسماَواِتَوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِھیَم َمَلُكوَت  {
  
  :أنھ اطلع على الكتب األبوكریفیة عن إبراھیم، لقولھ في القرآنو
  
  ٣٧-٣٦: الفجر} )٣٧(َوِإْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(َأْم َلْم ُیَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى {
  
َقى     { َرى       ) ١١( َوَیَتَجنَُّبَھا اَألْش اَر اْلُكْب ْصَلى النَّ ِذي َی وُت ِفی  ) ١٢(الَّ مَّ ال َیُم ا   ُث ا َوال َیْحَی ى     ) ١٣(َھ ْن َتَزكَّ َح َم ْد َأْفَل ) ١٤(َق

َصلَّى        ِھ َف دُّْنَیا       ) ١٥(َوَذَكَر اْسَم َربِّ اَة ال ْؤِثُروَن اْلَحَی ْل ُت ى    ) ١٦(َب ٌر َوَأْبَق َرُة َخْی ى     ) ١٧(َواآلِخ صُُّحِف اُألوَل ي ال َذا َلِف ِإنَّ َھ
  ١٩-١١: األعلى} )١٩(ُصُحِف ِإْبَراِھیَم َوُموَسى ) ١٨(
  
   تسدل كذلككلیر. یقول د) إضافة(

ا     » عھد إبراھیم«فورد في كتاب     ا فیھ سماء وشاھد كل م ي  . أن إبراھیم عرج بإرشاد أحد رؤساء المالئكة إلى ال وورد ف
دم    » رؤیا بولس«كتاب   ا تق اًء بم ذكره اكتف ن     . أن بولس الرسول عرج كذلك، ولم ن ارة م ورد عب ا ن راھیم  «وإنم د إب » عھ
ن         ونزل  «وھي   ًا م سّتین مالك ھ وب رئیس المالئكة میخائیل وأخذ إبراھیم في عربة كروبیة ورفعھ في أثیر السماء وأتى ب

  ).١٠ فصل ١صورة » عھد إبراھیم«(» المالئكة على السحاب، فساح إبراھیم على كل المسكونة في مركب

شوري   ورة ال ي س زان ف ر المی د ورد ذك الحق «٤٢:١٧وق اب ب زل الكت ذي أن ساعة اهللا ال ل ال دریك لع ا ی زان، وم والمی
ب ة  » قری ورة القارع ي س ذلك ورد ف ت     «٨-١٠١:٦وك ن خفَّ ا م یة، وأم شة راض ي عی و ف ھ فھ ت موازین ن ثقل ا م فأم

ا   . وال لزوم ألن نذكر كل ما ورد في األحادیث بخصوص المیزان الھائل، ألنھا معروفة   . »موازینھ فأمُّھ ھاویة   إذا بحثن ف
ة          » عھد إبراھیم« أنھا مأخوذة من كتاب    عن أصل ھذه القصة نجد     ة الیونانی ى اللغ رجم إل م ت ي مصر أوًال ث ف ف ذي ُأل ال
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صالحة والطالحة           ال ال رآن بخصوص وزن األعم ھ    . والعربیة، فنرى في ھذا الكتاب ما یشبھ ما ذكره الق ھ أن د ورد فی فق
ھ خلی             ب من راھیم، طل ى روح إب بض عل ي الق سماء واألرض    لما شرع مالك الموت بأمر اهللا ف ب ال این غرائ ل اهللا أن یع

ھ               . قبل أن یموت   زن فی زان ی ة ونظر المی سماء الثانی ة دخل ال د ھنیھ فلما ُأِذن لھ عرج إلى السماء وشاھد كل شيء، وبع
اس     ال الن ة أعم د المالئك ارة   . أح ك العب ص تل ل         «ون ھ رج سًا علی ان جال ابین، وك ط الب ي وس ان موضوعًا ف یًا ك إن كرس

ع        عجیب، وأمام  ان رفی ن ذھب وكت ا م ور وكلھ مكھ ست أذرع وعرضھ عشر        . ھ مائدة تشبھ البل اب ُس دة كت ى المائ وعل
وعلى . وأمام المائدة مالٌك یشبھ النور یمسك میزانًا بیده. وعلى یمینھا ویسارھا مالكان یمسكان بورقة وحبر وقلم    . أذرع

ة، المتحان الخطاة      الیسار مالك من نار علیھ عالمات القسوة والفظاظة والغلظة یم     ار آكل ھ ن ًا فی ان الرجل   . سك بوق وك
ال              سّجالن أعم ان وی سار یكتب ین والی ن الیم ذان ع ان الل تحن األرواح، والمالك دین ویم ى الكرسي ی ب الجالس عل العجی

ا               . الناس ب الخطای سار یكت ى الی ذي عل صالحة، والمالك ال ال ال سّجل األعم ب وی ا  أ. فكان المالك الذي على الیمین یكت م
تحن األرواح                   ان یم ار ك اري الممسك بالن زن األرواح، والمالك الن ان ی زان فك سك المی دة والمم ام المائ . المالك الذي أم

ة       یس المالئك ل رئ ة         : فاستفھم إبراھیم من میخائی یس المالئك ھ رئ ال ل شاھدھا؟ فق ي ن یاء الت ذه األش ا ھ ا    : م راه أیھ ا ت إن م
راھیم     ). ١٢ فصل ١صورة » عھد إبراھیم«كتاب (» ثوابالفاضل إبراھیم ھو الحساب والعقاب وال  ذا أن إب د ھ وذكر بع

رأى أن الروح التي تكون أعمالھا الصالحة والطالحة متساویة ال ُتحسب من المخلَّصین وال من الھالكین، ولكنھا تقیم في 
ي سورة األعراف          . »موضع وسط بین االثنین    ا ورد ف شبھ م ذھب ی ا حج   «٧:٤٦وھذا الم ى األعراف   وبینھم اب، وعل

  .»رجال

ي مصر              ف ف ذي ُأل اب الموضوع ال ذا الكت ن ھ رآن م فیتَّضح مما تقدم أن محمدًا اقتبس مسألة المیزان الذي ذكره في الق
شأ  .  سنة قبل الھجرة، واألرجح أنھ عرف مضمون ھذا الكتاب من ماریة القبطیة التي كانت سریتھ      ٤٠٠نحو   غیر أن من

ي  واردة ف زان ال ضیة المی ھ     ق دًا عنوان دیم ج اب ق شأھا كت ن من ل، ولك وراة واإلنجی ن الت ست م راھیم لی د إب اب « عھ كت
دماء   . ُوجدت منھ ُنسخ كثیرة بخط الید في قبور المصریین عبدة األصنام » األموات وتى، ألن ق ودفنوا ھذا الكتاب مع الم

وتھم    ألَّفھ، وزعموا أن» تحوتي«المصریین كانوا یعتقدون أن أحد آلھتھم واسمھ   د م ھ بع تعلم من .  الموتى یحتاجون إلى ال
ب رجل       » أنبو«و» حور« من ھذا الكتاب صورة إلھین اسمھما ١٢٥وفي أول فصل    زان قل ذا المی ن ھ ة م وضعا في كف
تھم اسمھ         . بار صالح توفي   ن آلھ ھ آخر م ال إل ة األخرى تمث م   . أو الصدق » معت «ووضعا في الكف ا إلھھ » تحوتي «أم

  .لمیت في سجلفكان یقید أعمال ا

ات       » عھد إبراھیم«فیتضح مما ذكر أن القرآن اتخذ مسألة المیزان من كتاب      ن الروای أخوذة م ھ م زان فی سألة المی وأن م
ي                   ة ف دماء المصریین المدوَّن ادات ق ن اعتق ف م ى الخل سلف إل ن ال وات  «الشفاھیة التي وصلت م اب األم و   » كت ذي ھ ال

  .مصدر ذكر المیزان األصلي

ل               وورد في األ   رح ویھل ول وأخرى یف ارة یبكي ویول شر ت ة المعراج آدم أب الب ي لیل البخاري  (حادیث أن محمدًا رأى ف
سنن       ب ال ول   ) ومسلم ومسند أحمد وكت ث یق ساره              «: حی ى ی ھ وعل ى یمین د عل دنیا إذا رجل قاع سماء ال ا ال تح علون ا ف فلم

صالح :فقال. إذا نظر ِقبل یمینھ ضحك، وإذا نظر ِقبل شمالھ بكى  . أسودة ل  .  مرحبًا بالنبي الصالح واالبن ال ت لجبرائی : قل
ن          : من ھذا؟ قال   ي ع ة، واألسودة الت ھذا آدم، وھذه األسودة عن یمینھ وعن شمالھ نسم بنیھ، فأھل الیمین منھم أھل الجن

  .»فإذا نظر عن یمینھ ضحك، وإذا نظر عن شمالھ بكى. شمالھ أھل النار

ھ   » ھد إبراھیمع«وأصل ھذا الحدیث أیضًا من كتاب     د ورد فی ة وحمل     «) ١١ فصل  ١صورة  (فق ل العرب فحوَّل میخائی
ق كرب وضیقة واألخرى واسعة                  داھما طری راھیم طریقین إح رأى إب سماء، ف اب ال ي أول ب شرق ف إبراھیم إلى جھة ال

ضی  . وعریضة  ق ال ى الطری ل إل یق یوص اب ض عة، وب ق الواس ى الطری ل إل ع یوص دھما واس ابین أح اك ب . قةورأى ھن
سید              ة ال ة كھیب ھ مھیب ت ھیئت ذھب وكان ى كرسي مرصع بال ًا   . ورأیت ھناك خارج البابین رجًال جالسًا عل ت أرواح ورأی

ي             دِخلھا ف ة وُت ا المالئك دد تحملھ ة الع ًا أخرى وھي قلیل كثیرة تسوقھا المالئكة وُتدِخلھا من الباب الواسع، ورأیت أرواح
ضیق   اب ال ب ا   . الب ا رأى الرجل العجی ضیق           ولم اب ال ن الب دخلون م ذین ی ذھبي أن ال ى الكرسي ال ستویًا عل ان م ذي ك ل

قلیلون، والذین یدخلون من الباب الواسع كثیرون، أمسك حاًال ھذا الرجل العجیب شعر رأسھ وجانَبي لحیتھ وألقى بنفسھ     
دب     وح وین ى األرض ین ن الكرسي إل و     . م ان یق اب الضیق ك ن الب دخل م رة ت ًا كثی ا رأى أرواح ى األرض  ولم ن عل م م

ھ     . ویجلس على كرسیھ مھلالً    ال ل ب        : ثم استفھم إبراھیم من رئیس المالئكة وق ذا الرجل العجی ن ھ رئیس، م ا موالي ال ی
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ھ                  ال ل ل؟ فق رح ویھل ول وأخرى یف ارة یبكي ویول و ت د وھ ذا المج ن الجسد      : الموشح بمثل ھ شخص المجرد م ذا ال إن ھ
ھ    ھو آدم، أول شخص ُخلق، وھو في      ) المالك( لوا من ع تناس الم ألن الجمی ًا   .  ھذا المجد العظیم یشاھد الع إذا رأى أرواح ف

صالحین       اب ال كثیرة تدخل من الباب الضیق یقوم ویجلس على كرسیھ فرحًا ومھلًال من السرور، ألن الباب الضیق ھو ب
اة    ولھذا السبب یفرح ألن. المؤدي إلى الحیاة، والذین یدخلون منھ یذھبون إلى جنة النعیم    وز بالنج س تف رى األنف ا  . ھ ی ولم

اب                  ة، ألن الب وًال بُحرق ًا ومول ى األرض باكی سھ عل ي بنف یرى أنفسًا كثیرة تدخل من الباب الواسع ینتف شعر رأسھ ویلق
  .»الواسع ھو باب الخطاة الذي یؤدي إلى الھالك والعقاب األبدي

ھ       ى         ویتضح مما ذكرنا أعاله عن المیزان أنھ ورد في األحادیث أن ھ إذا نظر آدم إل سماء، رأى أن ى ال د إل ا عرج محم لم
شيء         . األسودة إلى عن یمینھ ضحك، وإذا نظر إلى التي عن یساره ناح وبكى  ذا ال ا ذكر ھ ھ ورد لن بًال أن ا ق ر لن وقد ظھ

راھیم  «ذاتھ في كتاب   د إب شأھا      » عھ ة ومن ذه الحكای ضًا، وھو مصدر ھ و أن       . أی ین القصتین، وھ رق ب د ف ھ یوج ر أن  غی
اب        ي كت راھیم  «األرواح المذكورة ف د إب م أرواح         » عھ ث ھ ي األحادی ذكورة ف ر أن األسودة الم وات، غی م أرواح األم ھ

ھي عربیة، غیر أن المسلمین » ذرة«وال ینكر أن كلمة . »الذرات الكائنات«أشخاص لم یولدوا بعد، ویسمیھم المسلمون       
دما  » الذرات الكائنات «اتخذوا االعتقاد بوجود     ل           من ق دون بمث ان یعتق دیم الزم ي ق انوا ف ء الزردشتیة، ألن الزردشتیة ك

ة  » فروشي«وعبارة األِفستا ھو أن كل ذرة كائنة تسمى . ھذا االعتقاد  ھ    » فروھر «وتسمى باللغة البھلوی بعض إن ال ال وق
  . وأدخلوه في دیانتھمیمكن أن الزردشتیة اتخذوا ھذا االعتقاد من قدماء المصریین، ولكن العرب اقتبسوه من الزردشتیة

دین      )وصیة إبراھیم(لالطالع على النص الكامل لكتاب      : مالحظة ین العھ ا ب ات م ى كتاب ة  _ یرجى الرجوع إل دار الطلیع
  ٥٢٧ص _٣ج_ سوریا_الجدیدة 

  

   ::: إبراھیم إبراھیم إبراھیمصعودصعودصعودالنموذج الثاني لقصة النموذج الثاني لقصة النموذج الثاني لقصة 
فر  ي س راھیم (وف ا إب راھیم    ) رؤی ل إلب ھ یوئی ل مالك رى اهللا یرس ھ ب  ن ل أبی د مقت سماء  بع ن ال ذبح  صاعقة م أمره ب وی

ة   ات األربع ى         الحیوان راھیم إل صعد المالك وإب ا ی ا وبھم ة ال یقتھلم ة وترغل دیم حمام ل، وتق ى الجب قھا نصفین، عل  وش
ستة           ة وجوه وال ة ذوي األربع ع مالئك السماء لیشاھد السماوات وعرش اإللھ محاطًا بنار ذات منظر رھیب یحملھ األرب

ة  ذكور   _أجنح و م ا ھ ودي    كم اب الیھ ال بالكت فر حزقی ي س فاتھم      _ ف ة وص ن المالئك سماوت م ات ال رى محتوی وی
ی         ن عذاب لآلثم ا م ا فیھ ا   العجائبیة، ثم یرى األرض وما فیھا من بشر وفجور وأعمال ویرى الھاویة وم ن  والبحار وم

ة عدن و         لوفیھا من أسماك و   ًا وجن دمار دوم سبب ال ھ ت ھ وحركت ذي األرض مؤسسة علی ا    یاثان ال ار الخارجة منھ االنھ
شطیان وھو   _ حسب األسطورة _ والصالحین فیھا الذي یتممون العدل ، ویریھ اهللا في لوحة أحداث البدء حین أغوى     ال

ًا حواء وآدم        شر جناح اثني ع ة ب شر ومجنح ا أطراف كالب ة لھ ل     بصورة حی رى ك ھ، وی ایین ل ل ق ل وقت رى ھابی م ی ، ث
  . اغة أخرى لقصة صعود إبراھیمإلخ القصة وھي صی...الشرور وفاعلیھا 

  
  . لالطالع على كامل النص والقصة٥٧٣ص_٣ج) كتابات ما بین العھدین(في ) أبراھامرؤیا (انظر 

  
ي       راھیم ف ن لمالك الموت       B.B 17a أما التقلید الیھودي الربیني فلیس فیھ إال عبارة واحدة عن موت إب م یك ھ ل ول أن تق

  .سلطان علیھ
  
  
  
  
  

sh
Textbox
also in Clementine Recognitions i. 32-33

A
Text Box
وجاء في الآثار التوراتية المنسوب زيفًا لفيلون 18: 5 تلميحة لهذه الأسطورة في قول الله المزعوم لبلعام: (5 فقال له: "أولم أتحدث هكذا عن هذا الشعب لأبراهام قائلًا له في رؤيا: سيكون نسلك مثل نجوم السماء، عندما رفعته فوق القبة السماوية وأريتُه تنظيماتِ النجومِ كلَّها؟!...إلخ)



 ١٨٨

    وأول من شاب وأول من شاب وأول من شابري السبیلري السبیلري السبیلإبراھیم مضیف عابإبراھیم مضیف عابإبراھیم مضیف عاب
   

 بأن إبراھیم كان یطعم الجائلین والضیوف، وھذا مشابھ لبعض كالم صحابة  واألبوكریفیةتقول القصص الھاجادیة
:محمد عن إبراھیم  

  

  :جاء في موطأ اإلمام مالك من أقوال أصحاب محمد
  

فسیر وكیع عنھ فیما ذكره من الزیادات، زاد في ت: قال ُمَحْمد بن إسماعیل الحساني الواسطيروى اإلمام مالك و    
كان إبراھیم أول من تسرول، وأول : َحدََّثنا أبو معاویة، عن یحیى بن سعید، عن سعید بن الُمسَّیب، عن أبي ھریرة، قال
وأول . وعاش بعد ذلك ثمانین سنة. من فرق، وأول من استحد، وأول من اختتن بالقدوم، وھو ابن عشرین ومائة سنة

  .الضیف، وأول من شاَبمن قرى 
  ١٦٦٠حدیث : ب ما جاء في السنة من الفطرة:    رواه اإلمام مالك في الموطأ موقوفًا وتفرد بھ في ك صفة النبي

     
ال       سَّیب ق راھیم أول   : وقال مالك عن یحیى بن سعید بن الُم ان إب اس ضیَّف الضیف   ك تن، وأول   الن اس اخت ، وأول الن

ار : " یا رّب ما ھذا؟ فقال اهللا: الناس رأى الشیب، فقال  شارب، وأول   الالناس قصَّ    راھیم  وق ا إب ال ".  ی ي   : فق ا رّب زدن ی
  .وقارًا

  .وأّول من قصَّ شاربھ، وأول من استحّد، وأّول من لبس السراویل: وزاد غیرھما   
  ١٦٦٠ث حدی: ب ما جاء في السنة من الفطرة:    رواه اإلمام مالك موقوفًا وتفرد بھ في ك صفة النبي

  
وع         ت موض ص ورد تح ي ن رج، ف ویس جینزب الم ل ل الع سید الفاض ود لل اطیر الیھ اب أس ي كت اء ف ع  (وج اق م المیث

  ):أبیمالك
  

شر شریعة               اك سعى لن سنوات، وھن ن ال َد م ر سبع العدی ي بئ ما موجزه أنھ تحكي قصة طویلة نوعًا أنھ سكَن إبراھیم ف
ھ أر    . اهللا اك، وجعل ل رًا ھن ستانًا كبی ر       زرع ب إذا عب اك، ف ًا ھن ألرض، وزرع َكْرم ع ل ات األرب واٍب تواجھ الجھ ة أب بع

م یرحل      شبع، ث ى ی ان  . مسافٌر بھذا السبیل، یدخل عبر الباب الذي یواجھھ، ویجلس في البستان ویأكل ویشرب، حت إذ ك
اك        شرب ھن ى      . بیُت إبراھیَم مفتوحًا دائمًا لكل عابري السبیل، وكانوا یأتون یومیًا لألكل وال أتي إل ًا فی ٌد جائع ان أح إن ك

سوف یكسوه                       راھیم، ف ى إب ًا، وجاء إل ان عاری شبع، وإن ك ى ی شرب حت اج، لكي یأكل وی ا یحت ھ م إبراھیم، الذي یعطی
اً     بالثیاِب التي یختارھا   ى األرض        . الفقیر، ویعطیھ فضًة وذھب ھ عل ھ وجعل د خلق ذي ق اِهللا، ال ھ ب ل    . ویعرِّف دما یأكل ك فبع

رد عابري السبیل، ك   شكر     : "انوا في العادة یشكرون إبراھیم لضیافتھ العطوفة، فی ا ال ي أن َت تعطین اذا، أن األفضل أن  ! م
ي وصف صفات اهللا       .....تشكر مضیفك، الذي ھو وحده یمّد كلَّ الكائنات بالطعام والشراب    ف یمضي ف إلخ القصة وكی

  . لھم ویجعلھم یؤمنون باهللا]المترجم_المزعوم[
  
ا   ٣٣: (ادیة تعود إلى تخیل أسطوري مستنبط من سفر التكوین    ھذه القصة الھاج   - ْبٍع، َوَدَع َوَغَرَس ِإْبَراِھیُم َأْثًال ِفي ِبْئِر َس

شابھا   Abot de Rabbi Nathan، ویعلق علیھا ٣٣: ٢١التكوین) .ُھَناَك ِباْسِم الرَّبِّ اِإللِھ السَّْرَمِديِّ  تعلیقا أسطوریا م
ة          بأن كل من كان یدخل بیت إبرا      ة الثالث م ان الحروف العبری ل وزع ن راحة، ب ھ م ھ ل ھیم كان یبارك السماء لما وفرت

ضیافة                   ة ل ال أكل وشرب وسكن وھي المظاھر الثالث ة لألفع ن الحروف الثالث أخوذة م ة م اء العبری لكلمة أثل أو طرف
  ٥٥١ص_٣ج_ )كتابات ما بین العھدین(  انظر.إبراھیم

  
  : نقرأ قول مالك الموت إلبراھیم) عھد إبراھیم(، في٥٤٤ص_٣ج_)كتابات ما بین العھدین(وفي 

  
ي      : "فسألھ إبراھیم    ٦( ل ل ر          : إنني أرجوك طالما أنك أنت الموت فق ذا المظھ ل ھ شر بمث ع الب ى جمی ذا إل ذھب ھك ھل ت

یم؟   ال العظ ذا الجم ل ھ د، وبمث ذا المج ل ھ ل، وبمث وُت٧" الجمی ھ الم ل أ : "  فأجاَب ن أج ل م یدي، ب ا س ك ال، ال ی عمال



 

اً    ك تاج ى رأس ل عل عة هللا جع ك الواس دودة ومحبت یافتك الالمح صالحة وض سالم   . ال ن ال ٍر م اٍل وبكثی ا بجم ذا إنم وھك
  ٧-٦: ١٧عھد إبراھیم ) .والترغیب أقترب من األبرار

  
  :، یقول كاتبھ٥٤٧ص) عھد إبراھیم(وفي ختام سفر 

  
َم   أبراھامافَة الشیخ  ھكذا لنحاول نحن أیضًا یا إخوتي األعزاء أن نقلد ضی    ١٥( ي ُیْحَك ، ولنعمل بنموذج حیاتھ الفاضل، ك

راھیم   ) آمین. بأننا نستحق الحیاة األبدیة، ممجدین اآلب واالبن والروح القدس اآلن ودائمًا إلى دھر الدھور   د إب : ٢٠عھ
١٥  

  
ود (وفي  راھیم  ) /أساطیر الیھ وان   /فصل إب ازر  (تحت عن ة ألیع رأ ELIEZER'S MISSION) مھم ھ موت سارة     : نق د وج  لق

ھ            . إلبراھیم ضربة لم یستطع التعافَي منھا     ت، باغتت دما رحل ن بع ًا، لك ابًا وقوی سھ ش شعر بنف ان ی ة، ك ت حی طوال ما كان
ة         . فجأة الشیخوخة  ھ عالمات وصفات مالئم ًا عن ر نام ون العم ن     . لقد كان ھو نفسھ من التمس أن یك م یك راھیم ل ل إب فقب

ین األب        الرجل الشیخ یختلف خارجیاً    ط ب دث أن خل ا ح رًا م ھ، فكثی ن أبی  عن الرجل الشاب، وألن إسحاق كان صورة م
ن     ا ع ات لتمییزھ ا عالم شیخوخة لھ ون ال راھیُم أن تك ا إب ذا دع ر، ل ى اآلخ ذھب إل دھما ی صد أح ن یق ان م ن، وك واالب

شیخوخة       ي ال ال ف ر شكل الرج راھیم یتغی ذ عصر إب ھ، ومن رب طلب ھ ال شباب، ومنح ذه وا. ال ب  ھ سبع عجائ ن ال دة م ح
  .  العظیمات اللواتي حدثن في سیاق التاریخ
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Text Box
وحديث شيب إبراهيم عند الشيعة في علل الشرائع، وعنه ينقل بحار الأنوار ج12 ص4 أحاديث19و 21 وأحدهم بنفس لفظ الموطأ، ومنه عن جعفر بن محمد ع أنه سمع أبا طفيل يحدث أن علياً ع يقول كان الرجل يموت وقد بلغ الهرم ولم يشب فكان الرجل يأتي النادي فيه الرجل وبنوه فلا يعرف الأب من الابن فيقول أبوكم فلما كان زمان إبراهيم قال اللهم اجعل لي شيباً أعرف به قال فشاب وابيض رأسه ولحيته



 باقي مراجع قصة إبراهيم حسب الهاجاديات
 

 :من قصة تحطيم األصنام
 
ّـبـدال مــن الغــرب لكــي يعلــم إـبـراهيم أال يعلــق أي  يـبـزغ مــن الشــرق Jupiter المشــترى  اهللا جعــل كوكــب أن Shabbat156b (top) فــيورد و ً

 أهمية على التنجيم
 

 فإن إبراهيم كبائع لألصنام Genesis Rabbah 38: 13 and Ezz 5: 47-48ًوفقا لـ :  للويس جينزبرج على قصة إبراهيم٥٠ومن مالحظة 
ًقد دمر تجارة أبيه، وفي نسخ أخرى من القصة أن أباه أراد جعله كاهنا لألصنام، رغم ذلك فعندما لم تتناول األصنام الطعام المقدم لها، حطمها 

ِّغير مسار الشمس كدليل على ألوهيته، فلم يمكنه فعل هذا الطلب، فأعلن ُِإلى قطع ثم أحرقها، وعندما جلب إلى نمرود، سأله إبراهيم أن ي
َأمر نمرود تارح أبا إبراهيم بنطق الحكم على إبراهيم، وكان القتل بالنار هو الحكم. إبراهيم أنه دجال ُ . 

 
 قارن مع ما ذكره القرآن من حواره مع الملك نمرود

 

َأَلم تـر إلى الذي حآج إبـر( َِْ َِّ َ ِ َّ َ ََ َِْاهيم في ربه َأن آتاه الله اْلملك إذ قال إبـراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أَنا ُأحيي وأُميت قال إبـراهيم فإن الله يأتي ْ ُ َُ ُ ُّ َّّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ ُِّ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َُ ُِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ
َبالشمس من اْلمشرق فأت بها من اْلمغرب فـبهت الذي ك ِ َّ ِ َِ ُِ َْ َِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ِ َفر والله ال يـهدي اْلقوم الظالمين َّ َِ ِ َّ َ ْ ََ َِ ْ َُ ّ  ٢٥٨: البقرة) }٢٥٨{َ

 
 :قصة حبس نمرود إلبراهيم

 

Baba Barta 91a 
 
 :محاولة ضربه بالسيف وكيف تحولت رقبته إلى معدن حسب األسطورةقصة  و

 

 :  بالمراجع٧٦هود، وفي مالحظة  من لويس جينزبرج أساطير الي٢٨٢ص / ٢ترد هذه القصة كذلك في حق موسى، كما نقرأ في ج
Sh. R 1: 31, DR 2: 29, Yerushalmi Berakot 9: 13a, Tehillim 4: 40-41, Shir 7:4, Mekilta 58b, RS 86, 
Yashar Shemot 133b, Dibre ha-Yamim 5, WR 6: 5, Midrash Tannaim 57, Yerushalmi Peah 1: 22a, 

ُقصة كثيرا في األساطير المسيحية، مثال وتتكرر هذه ال ًActs of Andrew and Mathias أعمال أندراوس وماثياس  
 

 : أو الطير التي أحياها اهللا إلبراهيمAshes Testamentقصة ميثاق األشالء 
 
Gen.R 44: 14-22, Tosafot Gen. 15: 10, Mekilta ba-Hodesh 9: 71b, Sh. R 51: 7, Tan. B 2: 130, Tan. 
Pekude 5 & 8, PKS 42b, Tehillim 38: 254, 52: 286, Midrash Tannaim 84,PR 15: 67a, Hadar 6b 
 
In Apocrypha: 4Ezra 3: 15, Apocalypse of Baruch 4: 4, Testament of Abraham (A) 6, Acts of  Pilate2 
 
In New Testament: John 8: 56, Acts 7: 7 
 
 
 
 



 Akedah وهو ما يعرف عند اليهود بالـ قصة الذبيح والفداء،
 

Seder 'Olam 1, Gen. R 55: 2-7, 56: 3-9, Sanhedrin 89b, Philo: De Abraham 32, Josephus: Antiquities 1/ 
13: 1, Neweh Shalom 50, Wa-yosha 37, Tan. Wa-year 18, 22-23, Compare: Gen. R 56: 4, Jubilees 17-
18, Tan. B 1: 11, 1: 108-114, 3: 58, PK 27: 170b, ER 28: 138, EZ 2: 174, WR 20: 2, Koheleth 9: 7, Ahare 
2, Philo: De Somniis 2, Wa-Yosha 30-38, Mahzor Virty 330, Ab. 5: 6  
 

 إبراهيم مضيف عابري السبيل
 
Gen. R 54: 6, Testament of Jacob 3, Testament of Abraham 1: 1-2 
 

  إبراهيم مع فرعون حسب الهاجادةقصة سارة زوج
 
Qumran manuscripts in Genesis apocryphon (Q1-Gen.Apo), Gen. R 40: 2-5, 40: 15, 41: 2, 45: 1, 52: 13, 
Tan. Lek 5, Tan. B 1: 65-67, Philo: De Abrahamo 19, Josephus: Antiquities 1/ 8: 1, Yashar Lek 31b, 
32a-32b, Ephraim 1: 65 (Ephraeni Syri opera omnia) 

 
 أول من شاب

 
Sanhedrin 107b, Baba Mezi'a 87a, Gen. R 65: 9, Tan. B 1: 118, Aggadat Bershit 34: 67-69, Mishle 31, 
Hadare 9a 



 ١٩٠

      إسماعیلإسماعیلإسماعیل: : :  من مصادر قصص األحادیث من مصادر قصص األحادیث من مصادر قصص األحادیثالھاجادةالھاجادةالھاجادة
  
 

  :دمرشد إلى اإللحاكتب 
  

سیناء      سیناء     ھاجر والطفل إسماعیل وقصة بئر فاران ب سیناء     ھاجر والطفل إسماعیل وقصة بئر فاران ب ة   ---ھاجر والطفل إسماعیل وقصة بئر فاران ب زم بمك ة    زم زم بمك ة    زم زم بمك ي  زم ي ف ي ف    ف
  أسطورة محمدأسطورة محمدأسطورة محمد

  
ة وردت تفاصیل   أمر             ھاجادی راھیم ب ة إب ا حسب األسطورة الیھودی ا طردھم د لقصة ھاجر وسماعیل لم ص محم ي ق  ف

  .سارة زوجھ، فمن تلك التفاصیل قصة انبجاس بئر الماء وقصة جمع ھاجر للماء خشیة أن ینفذ
  

  :توراةالالذي في    ف
  

اْطُرْد ھِذِه اْلَجاِرَیَة َواْبَنَھا، َألنَّ «: َفَقاَلْت ِإلْبَراِھیَم١٠َوَرَأْت َساَرُة اْبَن َھاَجَر اْلِمْصِریَِّة الَِّذي َوَلَدْتُھ ِإلْبَراِھیَم َیْمَزُح، ٩(
َال «: َفَقاَل اُهللا ِإلْبَراِھیَم١٢. َكَالُم ِجدا ِفي َعْیَنْي ِإْبَراِھیَم ِلَسَبِب اْبِنِھَفَقُبَح اْل١١. »اْبَن ھِذِه اْلَجاِرَیِة َال َیِرُث َمَع اْبِني ِإْسَحاَق

. َك َنْسٌلِفي ُكلِّ َما َتُقوُل َلَك َساَرُة اْسَمْع ِلَقْوِلَھا، َألنَُّھ ِبِإْسَحاَق ُیْدَعى َل. َیْقُبُح ِفي َعْیَنْیَك ِمْن َأْجِل اْلُغَالِم َوِمْن َأْجِل َجاِرَیِتَك
 .»َواْبُن اْلَجاِرَیِة َأْیًضا َسَأْجَعُلُھ ُأمًَّة َألنَُّھ َنْسُلَك١٣

. َفَبكََّر ِإْبَراِھیُم َصَباًحا َوَأَخَذ ُخْبًزا َوِقْرَبَة َماٍء َوَأْعَطاُھَما ِلَھاَجَر، َواِضًعا ِإیَّاُھَما َعَلى َكِتِفَھا، َواْلَوَلَد، َوَصَرَفَھا١٤
َوَمَضْت ١٦َوَلمَّا َفَرَغ اْلَماُء ِمَن اْلِقْرَبِة َطَرَحِت اْلَوَلَد َتْحَت ِإْحَدى اَألْشَجاِر، ١٥. َھْت ِفي َبرِّیَِّة ِبْئِر َسْبٍعَفَمَضْت َوَتا

. ُمَقاِبَلُھ َوَرَفَعْت َصْوَتَھا َوَبَكْتَفَجَلَسْت . »َال َأْنُظُر َمْوَت اْلَوَلِد«: َوَجَلَسْت ُمَقاِبَلُھ َبِعیًدا َنْحَو َرْمَیِة َقْوٍس، َألنََّھا َقاَلْت
َما َلِك َیا َھاَجُر؟ َال َتَخاِفي، َألنَّ اَهللا َقْد َسِمَع «: َفَسِمَع اُهللا َصْوَت اْلُغَالِم، َوَناَدى َمَالُك اِهللا َھاَجَر ِمَن السََّماِء َوَقاَل َلَھا١٧

َوَفَتَح اُهللا َعْیَنْیَھا ١٩. »ُغَالَم َوُشدِّي َیَدِك ِبِھ، َألنِّي َسَأْجَعُلُھ ُأمًَّة َعِظیَمًةُقوِمي اْحِمِلي اْل١٨. ِلَصْوِت اْلُغَالِم َحْیُث ُھَو
، َوَكاَن َیْنُمو َوَكاَن اُهللا َمَع اْلُغَالِم َفَكِبَر، َوَسَكَن ِفي اْلَبرِّیَِّة٢٠. َفَأْبَصَرْت ِبْئَر َماٍء، َفَذَھَبْت َوَمَألِت اْلِقْرَبَة َماًء َوَسَقِت اْلُغَالَم

  ٢١- ٩: ٢١التكوین .) َوَسَكَن ِفي َبرِّیَِّة َفاَراَن، َوَأَخَذْت َلُھ ُأمُُّھ َزْوَجًة ِمْن َأْرِض ِمْصَر٢١. َراِمَي َقْوٍس
    
  : الیھودیةھاجادیةأما الذي في القصة ال 

  

  )طرد إسماعیل(   نقرأ تحت عنوان 
  

أنھ كان یتنازع  حق البكوریة مع إسحاق ألنھ االبن األكبر ویقول أنھ    تسرد القصة أسطایر عنصریة عن إسماعیل 
یحق لھ ضعف نصیب إسحاق، وأن إسحاق یأخذ نصف ما یأخذ ھو،وأنھ كان تعود منذ صغره على رمي سھامھ من 

ق بعد قوِسھ على إسحاق، والتنكیت والسخریة منھ، لذلك أصرت سارة على أن یجعل إبراھیُم كل ما یملك ملكًا إلسحا
إلخ مع تفاصیل عنصریة .....موتھ لكي ال یحدث حینئٍذ مشاكل، وأمرت بطرد ھاجر وإسماعیل كما في قصة التوراة

  .ضد شخصیة إسماعیل األسطوریة أبي القبائل اإلسماعیلیة المتوزعة في سیناء وفلسطین والشام وجزیرة العرب
  
  

  :ثم نقرأ
  

إن كانت تلك مشیئتك ! یا رب العالم: "نھ صلى إلى اهللا بالكلمات التالیاتفي تلك اللحظة كان إسماعیل مؤمنًا حقًا، أل
ھاجر، بدًال من ."  أن أھلَك، إذن فدعني أمت بطریقٍة أخرى، لیس بالعطش، ألن آالم العطش أعظم من كل اآلالم األخر



 ١٩١

 من الربِّ، وأمر ینبوَع مریبة أن ُقِبَلْت صلواُت إسماعیَل. الصالِة إلى اِهللا، وجّھْت تضرعاِتھا إلى أصناِم حداثتھا
. حتى بعد ھذه المعجزة لم َیِصْر إیماُن ھاجر أقوى مما قد كاَن. ھذا النبع ُخِلَق في غسق الیوم السادس من الخلق. ینبجس

بِنھا، ْت إلى مصَر مع افرعقَب ذلَك سا.  ھناك آخر قریبًاوال یكون. مألت القنینة بالماِء، ألنھا خشیت أنھ قد یذھب ثانیة
  .جاءت ھاجُر من مصَر، وإلى مصر عادت، الختیار زوج البنھا." عود إلى جذرھاارِم العصا في الھواء، وست"إذ 

  
  ، واآلخر٥٣مدراش التكوین ربا 

  

نالحظ تفصیلة أسطوریة تزعم أن تلك البئر ھي نفسھا بئر مریبة التي نبعت بمعجزة عصا موسى من صخرة 
  ) وغیرھا٦٠:  البقرةقرآن ، ومذكورة في ال١٧الخروج (

  
  :واآلن نأتي إلى أحادیث محمد مؤسس اإلسالم

  
  :فقد روى البخارّي في ك المساقاة ب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائھ

  

أخبرنا معمر، عن أیوب وكثیر بن كثیر، یزید أحدھما على : أخبرنا عبد الرزاق:  حدثنا عبد اهللا بن محمد-  ٢٢٣٩
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنھما: د بن جبیر قالاآلخر، عن سعی

 لكانت عینا -لو لم تغرف من الماء :  أو قال- یرحم اهللا أم إسماعیل، لو تركت زمزم : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .نعم: نعم، ولكن ال حق لكم في الماء، قالوا: أتأذنین أن ننزل عندك؟ قالت: وأقبل جرھم، فقالوا). معینا

  
  النسالن في المشي: ى في ك أحادیث األنبیاء ب یزفونورو

  

حدثنا وھب بن جریر، عن أبیھ، عن أیوب، عن عبد اهللا بن سعید بن جبیر، :  حدثني أحمد بن سعید أبو عبد اهللا- ٣٣٦٢
  عن أبیھ، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما،

  ).نھا عجلت، لكان زمزم عینا معینایرحم اهللا أم إسماعیل، لوال أ: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  

أخبرنا معمر، عن أیوب، السختیاني وكثیر بن كثیر بن المطلب : حدثنا عبد الرزاق:  وحدثني عبد اهللا بن محمد- ٣٣٦٤
  :قال ابن عباس: بن أبي وداعة، یزید أحدھما على اآلخر، عن سعید بن جبیر

خذت منطقا لتعفي أثرھا على سارة، ثم جاء بھا إبراھیم وبابنھا  أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعیل، ات
إسماعیل وھي ترضعھ، حتى وضعھا عند البیت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ولیس بمكة یومئذ أحد، 

م ولیس بھا ماء، فوضعھما ھنالك، ووضع عندھما جرابا فیھ تمر، وسقاء فیھ ماء، ثم قفى إبراھیم منطلقا، فتبعتھ أ
یا إیراھیم، أین تذھب وتتركنا بھذا الوادي، الذي لیس فیھ إنس وال شيء؟ فقالت لھ ذلك مرارا، وجعل  :إسماعیل، فقالت

إذن ال یضیعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراھیم حتى إذا كان : نعم، قالت: آهللا الذي أمرك بھذا؟ قال: ال یتلفت إلیھا، فقالت لھ
ربنا إني أسكنت من ذریتي {:  بوجھھ البیت، ثم دعا بھؤالء الكلمات، ورفع یدیھ فقالعند الثنیة حیث ال یرونھ، استقبل

وجعلت أم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ . } یشكرون-  حتى بلغ -بواد غیر ذي زرع 
یة أن تنظر إلیھ، فوجدت ما في السقاء عطشت وعطش ابنھا، وجعلت تنظر إلیھ یتلوى، أو قال یتلبط، فانطلقت كراھ

الصفا أقرب جبل في األرض یلیھا، فقامت علیھ، ثم استقبلت الوادي تنظر ھل ترى أحدا فلم تر أحدا، فھبطت من الصفا 
حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعھا، ثم سعت سعي اإلنسان المجھود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة 

: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: قال ابن عباس. ا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مراتفقامت علیھا ونظرت ھل ترى أحد
 ثم تسمعت، فسمعت -  ترید نفسھا - فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت صھ ). فذلك سعي الناس بینھما(

بجناحھ، حتى : ھ، أو قالقد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا ھي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقب: أیضا، فقالت
قال ابن . ظھر الماء، فجعلت تحوضھ وتقول بیدھا ھكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائھا وھو یفور بعد ما تغرف

 - لو لم تغرف من الماء :  أو قال-یرحم اهللا أم إسماعیل، لو كانت تركت زمزم : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: عباس



 ١٩٢

ال تخافوا الضیعة، فإن ھا ھنا بیت اهللا، یبني : فشربت وأرضعت ولدھا، فال لھا الملك:  قال).لكانت زمزم عینا معینا
وكان البیت مرتفعا من األرض كالرابیة، تأتیھ السیول، فتأخذ عن یمینھ . ھذا الغالم وأبوه، وإن الھ ال یضیع أھلھ

مقبلین من طریق كداء، فنزلوا في أسفل وشمالھ، فكانت كذلك حتى مرت بھم رفقة من جرھم، أو أھل بیت من جرھم، 
إن ھذا الطائر لیدور على ماء، لعھدنا بھذا الوادي وما فیھ ماء، فأرسلوا جریا أو : مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا

ندك؟ أتأذنین لنا أن ننزل ع: وأم إسماعیل عند الماء، فقالوا: جریین فإذا ھم بالماء، فرجعوا فأخبروھم بالماء فأقبلوا، قال
فألفى ذلك أم : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: قال ابن عباس. نعم: نعم، ولكن ال حق لكم في الماء، قالوا: فقالت

فنزلوا وأرسلوا إلى أھلیھم فنزلوا معھم، حتى إذا كان بھا أھل أبیات منھم، وشب الغالم ). إسماعیل وھي تحب األنس
ن شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منھم، وماتت أم إسماعیل، فجاء إبراھیم بعد وتعلم العربیة منھم، وأنفسھم وأعجبھم حی

خرج یبتغي لنا، ثم سألھا عن عیشھم : ما تزوج إسماعیل یطالع تركتھ، فلم یجد إسماعیل، فسأل امرأتھ عنھ فقالت
لسالم، وقولي لھ یغیر فإذا جاء زوجك فاقرئي علیھ ا: نحن بشر، نحن في ضیق وشدة، فشكت إلیھ، قال: وھیئتھم، فقالت

نعم، جاءنا شیخ كذا وكذا، فسألنا عنك : ھل جاءكم من أحد؟ قالت: عتبة بابھ، فلما جاء إسماعیل كأنھ آنس شیئا، فقال
نعم، أمرني أن أقرأ علیك : فھل أوصاك بشيء؟ قالت: فأخبرتھ، وسألني كیف عیشنا، فأخبرتھ أنا في جھد وشدة، قال

ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأھلك، فطلقھا، وتزوج منھم أخرى، فلبث : بابك، قالغیر عتبة : السالم، ویقول
كیف أنتم؟ : خرج یبتغي لنا، قال: عنھم إبراھیم ما شاء اهللا، ثم أتاھم بعد فلم یجده، فدخل على امرأتھ فسألھا عنھ، فالت

فما شرابكم؟ : قال. اللحم: ما طعامكم؟ قالت: فقال. نحن بخیر وسعة، وأثنت على اهللا: وسألھا عن عیشھم وھیئتھم، فالت
ولم یكن لھم یومئذ حب، ولو كان لھم : (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم. اللھم بارك في اللحم والماء: قال. الماء: قالت

السالم، ومریھ یثبت فإذا زوجك فاقرئي علیھ : قال. فھما ال یخلو علیھما أحد بغیر مكة إال لم یوافقاه: قال). دعا لھم فیھ
نعم، أتانا شیخ حسن الھیئة، وأثنت علیھ، فسألني عنك : ھل أتاكم من أحد؟ قالت: عتبة بابھ، فلم جاء إسماعیل قال

نعم، ھو یقرأ علیك : فأوصاك بشيء، قالت: فأخبرتھ، فسألني عنك فأخبرتھ، فسألني كیف عیشنا فأخبرتھ أنا بخیر، قال
ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنھم ما شاء اهللا، ثم جاء بعد : ة بابك، قالالسالم، ویأمرك أن تثبت عتب

ذلك، وإسماعیل یبري نبال لھ تحت دوحة قریبا من زمزم، فلما رآه قام إلیھ، فصنعا كما یصنع الوالد بالولد والولد 
فإن اهللا أمرني أن أبني : وأعینك، قال:  وتعینني؟ قال:فاصنع ما أمر ربك، قال: إن اهللا أمرني بأمر، قال: بالوالد، ثم قال

فعند ذلك رفعا القواعد من البیت، فجعل إسماعیل یأتي : بیتا ھا ھنا بیتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولھا، قال
عیل یناولھ بالحجارة وإبراھیم یبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بھذا الحجر، فوضعھ لھ فقام علیھ، وھو یبني وإسما

: فجعال یبنیان حتى یدورا حول البیت وھما یقوالن: قال. }ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم{: الحجارة، وھما یقوالن
  .}ربنا تقبل منا إنك السمیع العلیم{
  

یر بن كثیر، حدثنا إبراھیم بن نافع، عن كث: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال:  حدثنا عبد اهللا بن محمد- ٣٣٦٥
  :عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال

 لما كان بین إبراھیم وبین أھلھ ما كان، خرج بإسماعیل وأم إسماعیل، ومعھم شنة فیھا ماء، فجعلت أم إسماعیل تشرب 
تبعتھ أم إسماعیل، من الشنة، فیدر لبنھا على صبیھا، حتى قدم مكة فوضعھا تحت دوحة، ثم رجع إبراھیم إلى أھلھ، فا

فرجعت فجعلت : رضیت باهللا، قال: إلى اهللا، قالت: یا إبراھیم إلى من تتركنا؟ قال: حتى لما بلغوا كداء نادتھ من ورائھ
فذھبت : لو ذھبت فنظرت لعلي أحس أحدا، قال: تشرب من الشنة ویدر لبنھا على صبیھا، حتى لما فني الماء، قالت

ل تحس أحدا، فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة، ففعلت ذلك فصعدت الصفا فنظرت، ونظرت ھ
لو ذھبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذھبت فنظرت فإذا ھو على حالھ كأنھ ینشغ للموت، فلم : أشواطا، ثم قالت

حس أحدا، حتى لو ذھبت فنظرت، لعلي أحس أحدا، فذھبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت فلم ت: تقرھا نفسھا، فقالت
: أغث إن كان عندك خیر، فإذا جبریل، قال: لو ذھبت فنظرت ما فعل، فإذا ھي بصوت، فقالت: أتمت سبعا، ثم قالت

فقال أبو القاسم : فانبثق الماء، فدھشت أم إسماعیل، فجعلت تحفر، قال: فقال بعقبھ ھكذا، وغمز عقبھ على األرض، قال
فمر ناس : فجعلت تشرب من الماء ویدر لبنھا على صبیھا، قال: قال). الماء ظاھرالو تركتھ كان : (صلى اهللا علیھ وسلم

ما یكون الطیر إال على ماء، فبعثوا رسولھم فنظر : من جرھم ببطن الوادي، فإذا ھم بطیر، كأنھم أنكروا ذاك، وقالوا
لنا أن نكون معك، أو نسكن معك، فبلغ ابنھا یا أم إسماعیل، أتأذنین : فإذا ھم بالماء، فأتاھم فأخبرھم، فأتوا إلیھا فقالوا

أین إسماعیل؟ فقالت : فجاء فسلم، فقال: إني مطلع تركتي، قال: ثم إنھ بدا إلبراھیم، فقال ألھلھ: فنكح فیھم امرأة، قال
ثم : الأنت ذاك، فاذھبي إلى أھلك، ق: قولي لھ إذا جاء غیر عتبة بابك، فلما جاء أخبرتھ، قال: ذھب یصید، قال: امرأتھ



 

أال : ذھب یصید، فقالت: أین إسماعیل؟ فقالت امرأتھ: فجاء فقال: قال. إني مطلع تركتي: إنھ بدا إلبراھیم، فقال ألھلھ
اللھم بارك لھم في : قال. طعامنا اللحم وشرابنا الماء: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: تنزل فتطعم وتشرب، فقال

ثم إنھ بدا إلبراھیم، فقال : قال). بركة بدعوة إبراھیم: (م صلى اهللا علیھ وسلمفقال أبو القاس: قال. طعامھم وشرابھم
یا إسماعیل، إن ربك أمرني أن : فقال. إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعیل من وراء زمزم یصلح نبال لھ: ألھلھ

فقاما فجعل إبراھیم : و كما قال، قالإذن أفعل، أ: إنھ قد أمرني أن تعینني علیھ، قال: أطع ربك، قال: قال. أبني لھ بیتا
حتى ارتفع البناء، وضعف : قال. }ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم{: یبني، وإسماعیل یناولھ الحجارة ویقوالن

  .}ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم{: الشیخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل یناولھ الحجارة ویقوالن
  

================================================================  

اطیر       صدر ألس اطیر      الھاجادة م صدر ألس اطیر      الھاجادة م صدر ألس َتِجُدِني ِإْن               {{{الھاجادة م ْؤَمُر َس ا ُت ْل َم ِت اْفَع ا َأَب اَل َی َتِجُدِني ِإْن               َق ْؤَمُر َس ا ُت ْل َم ِت اْفَع ا َأَب اَل َی َتِجُدِني ِإْن               َق ْؤَمُر َس ا ُت ْل َم ِت اْفَع ا َأَب اَل َی َق
صَّاِبِریَن ْن ال ُھ ِم اَء اللَّ صَّاِبِریَنَش ْن ال ُھ ِم اَء اللَّ صَّاِبِریَنَش ْن ال ُھ ِم اَء اللَّ یٍم{{{ووو} } } َش ِذْبٍح َعِظ َدْیَناُه ِب یٍمَوَف ِذْبٍح َعِظ َدْیَناُه ِب یٍمَوَف ِذْبٍح َعِظ َدْیَناُه ِب ُع {{{ووو} } } َوَف ُع َوِإْذ َیْرَف ُع َوِإْذ َیْرَف َوِإْذ َیْرَف

 اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع          اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع          اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع         ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمنْ  ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمنْ  ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمنْ  
   }}}اْلَعِلیُماْلَعِلیُماْلَعِلیُم

  
  :جاء في القرآن

  
یٍم    ) ١٠٠(َربِّ َھْب ِلي ِمْن الصَّاِلِحیَن ) ٩٩(َوَقاَل ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھِدیِن      { الٍم َحِل شَّْرَناُه ِبُغ َغ مَ  ) ١٠١(َفَب ا َبَل ُھ  َفَلمَّ َع

ْن                ُھ ِم اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش ْؤَمُر َس ا ُت ْل َم ِت اْفَع ا َأَب اَل َی َرى َق اَذا َت انُظْر َم السَّْعَي َقاَل َیا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َف
صَّاِبِریَن  یِن  ) ١٠٢(ال ُھ ِلْلَجِب َلَما َوَتلَّ ا َأْس اُه) ١٠٣(َفَلمَّ َراِھیُم َوَناَدْیَن ا ِإْب ِزي   ) ١٠٤( َأْن َی َذِلَك َنْج ا َك ا ِإنَّ دَّْقَت الرُّْؤَی ْد َص َق
ِریَن     ) ١٠٧(َوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم ) ١٠٦(ِإنَّ َھَذا َلُھَو اْلَبالُء اْلُمِبیُن    ) ١٠٥(اْلُمْحِسِنیَن   ي اآلِخ ِھ ِف ا َعَلْی الٌم  ) ١٠٨(َوَتَرْكَن َس

صَّاِلِحیَن  ) ١١١(ِإنَُّھ ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنیَن   ) ١١٠(َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن    ) ١٠٩(َعَلى ِإْبَراِھیَم    َوَبشَّْرَناُه ِبِإْسَحَق َنِبّیًا ِمْن ال
  ١١٣-٩٩: فاتالصا} )١١٣(َوَباَرْكَنا َعَلْیِھ َوَعَلى ِإْسَحَق َوِمْن ُذرِّیَِّتِھَما ُمْحِسٌن َوَظاِلٌم ِلَنْفِسِھ ُمِبیٌن ) ١١٢(
  
  

یُم           { سَِّمیُع اْلَعِل َت ال َك َأْن ا ِإنَّ َك     ) ١٢٧(َوِإْذ َیْرَفُع ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّ ْسِلَمْیِن َل ا ُم ا َواْجَعْلَن َربََّن
و       ) ١٢٨(ِسَكَنا َوُتْب َعَلْیَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحیُم َوِمْن ُذرِّیَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَنا      ْنُھْم َیْتُل وًال ِم یِھْم َرُس ْث ِف ا َواْبَع َربََّن

ِفَھ    َوَمْن َیْرَغُب) ١٢٩(َعَلْیِھْم آَیاِتَك َوُیَعلُِّمُھْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُیَزكِّیِھْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم       ْن َس َراِھیَم ِإالَّ َم  َعْن ِملَِّة ِإْب
صَّاِلِحیَن               ْن ال َرِة َلِم ي اآلِخ ُھ ِف دُّْنَیا َوِإنَّ ي ال اَلِمیَن         ) ١٣٠(َنْفَسُھ َوَلَقْد اْصَطَفْیَناُه ِف َربِّ اْلَع َلْمُت ِل اَل َأْس ِلْم َق ُھ َأْس ُھ َربُّ اَل َل ِإْذ َق

  ١٣١-١٢٧: البقرة} )١٣١(
  
  ٥٤: مریم} )٥٤(اْلِكَتاِب ِإْسَماِعیَل ِإنَُّھ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًال َنِبّیًا َواْذُكْر ِفي {
  

  :وروى البخارّي
  

َت َدوْ   (.............-٣٣٦٤من حدیث   ُھ َتْح ْن     ُثمَّ َلِبَث َعْنُھْم َما َشاَء اللَُّھ ُثمَّ َجاَء َبْعَد َذِلَك َوِإْسَماِعیُل َیْبِري َنْبًلا َل ا ِم ٍة َقِریًب َح
ا           َزْمَزَم َفَلمَّا َرآُه َقاَم ِإَلْیِھ َفَصَنَعا َكَما َیْصَنُع اْلَواِلُد ِباْلَوَلِد َواْلَوَلُد ِباْلَواِلِد ُثمَّ َقاَل َیا ِإْسَماِعیُل ِإنَّ اللََّھ َأَمَرِني ِبَأْمٍر َقاَل َفاْصَنْع َم

اَل      َأَمَرَك َربَُّك َقاَل َوُتِعیُنِني َقاَل وَ    ا َق ا َحْوَلَھ ى َم ٍة َعَل ُأِعیُنَك َقاَل َفِإنَّ اللََّھ َأَمَرِني َأْن َأْبِنَي َھا ُھَنا َبْیًتا َوَأَشاَر ِإَلى َأَكَمٍة ُمْرَتِفَع
َراِھیُم َیْبنِ         اَرِة َوِإْب ْأِتي ِباْلِحَج َماِعیُل َی َل ِإْس ِت َفَجَع ِر       َفِعْنَد َذِلَك َرَفَعا اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْی َذا اْلَحَج اَء ِبَھ اُء َج َع اْلِبَن ى ِإَذا اْرَتَف ي َحتَّ
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 ١٩٤

ا   } َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم{َفَوَضَعُھ َلُھ َفَقاَم َعَلْیِھ َوُھَو َیْبِني َوِإْسَماِعیُل ُیَناِوُلُھ اْلِحَجاَرَة َوُھَما َیُقوَلاِن        اَل َفَجَعَل َق
   )}َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم{اِن َحتَّى َیُدوَرا َحْوَل اْلَبْیِت َوُھَما َیُقوَلاِن َیْبِنَی

  
َق    (...........-٣٣٦٥من حدیث   اَء َفَواَف َزَم    َقاَل ُثمَّ ِإنَُّھ َبَدا ِلِإْبَراِھیَم َفَقاَل ِلَأْھِلِھ ِإنِّي ُمطَِّلٌع َتِرَكِتي َفَج ْن َوَراِء َزْم َماِعیَل ِم ِإْس

اَل ِإَذْن               ِھ َق ي َعَلْی ي َأْن ُتِعیَنِن ْد َأَمَرِن ُھ َق اَل ِإنَّ َك َق ْع َربَّ ُیْصِلُح َنْبًلا َلُھ َفَقاَل َیا ِإْسَماِعیُل ِإنَّ َربََّك َأَمَرِني َأْن َأْبِنَي َلُھ َبْیًتا َقاَل َأِط
یمُ   {اَما َفَجَعَل ِإْبَراِھیُم َیْبِني َوِإْسَماِعیُل ُیَناِوُلُھ اْلِحَجاَرَة َوَیُقوَلاِن َأْفَعَل َأْو َكَما َقاَل َقاَل َفقَ      سَِّمیُع اْلَعِل َت ال } َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْن

ِر الْ   اِن      َقاَل َحتَّى اْرَتَفَع اْلِبَناُء َوَضُعَف الشَّْیُخ َعْن َنْقِل اْلِحَجاَرِة َفَقاَم َعَلى َحَج اَرَة َوَیُقوَل ُھ اْلِحَج َل ُیَناِوُل اِم َفَجَع ْل   {َمَق ا َتَقبَّ َربََّن
  )} ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم

  
  

وراتي       وین الت ي سفر التك و       ٢٢ھذه التفاصیل ال توجد في القصة القانونیة التي ف ا، فھ ھ ال یكون إلسحاق دور م ل فی  ،ب
  :قصةمجرد طفل صغیر جدًا حسب ال

  
ھُ        ١( اَل َل َراِھیَم، َفَق َتَحَن ِإْب وِر َأنَّ اَهللا اْم َراِھیمُ  «: َوَحَدَث َبْعَد ھِذِه اُألُم ا ِإْب الَ . »!َی َذا «: َفَق الَ ٢. »ھَأَن َدَك،    «: َفَق َك َوِحی ِذ اْبَن ُخ

كَ    الَِّذي ُتِحبُُّھ، ِإْسَحاَق، َواْذَھْب ِإَلى َأْرِض اْلُمِریَّا، َوَأْصِعْدُه ُھَناَك مُ       وُل َل ِذي َأُق اِل الَّ َراِھیُم   ٣. »ْحَرَقًة َعَلى َأَحِد اْلِجَب َر ِإْب َفَبكَّ
ِع               ى اْلَمْوِض َب ِإَل اَم َوَذَھ ٍة، َوَق ا ِلُمْحَرَق قََّق َحَطًب ُھ، َوَش َحاَق اْبَن ُھ، َوِإْس َصَباًحا َوَشدَّ َعَلى ِحَماِرِه، َوَأَخَذ اْثَنْیِن ِمْن ِغْلَماِنِھ َمَع

ھِ   ٥َوِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث َرَفَع ِإْبَراِھیُم َعْیَنْیِھ َوَأْبَصَر اْلَمْوِضَع ِمْن َبِعیٍد،   ٤. اَل َلُھ اهللاُ  الَِّذي قَ  َراِھیُم ِلُغَالَمْی اَل ِإْب ا   «: َفَق َسا َأْنُتَم اْجِل
ا   ھُھَنا َمَع اْلِحَماِر، َوَأمَّا َأَنا َواْلُغَالُم َفَنْذَھُب ِإَلى ُھَناَك َوَنْسُجدُ       ُع ِإَلْیُكَم مَّ َنْرج َعُھ      ٦. »، ُث ِة َوَوَض َب اْلُمْحَرَق َراِھیُم َحَط َذ ِإْب َفَأَخ

َذا  ھ«: َفَقاَل. »!َیا َأِبي«: َوَكلََّم ِإْسَحاُق ِإْبَراِھیَم َأِباُه َوَقاَل٧. َفَذَھَبا ِكَالُھَما َمًعا. َعَلى ِإْسَحاَق اْبِنِھ، َوَأَخَذ ِبَیِدِه النَّاَر َوالسِّكِّینَ       َأَن
ا   «: َفَقاَل ِإْبَراِھیُم٨» ُھَوَذا النَّاُر َواْلَحَطُب، َولِكْن َأْیَن اْلَخُروُف ِلْلُمْحَرَقِة؟      «: َفَقاَل. »َیا اْبِني  ِة َی اُهللا َیَرى َلُھ اْلَخُروَف ِلْلُمْحَرَق

 .َفَذَھَبا ِكَالُھَما َمًعا. »اْبِني
ى           َفَلمَّا َأَتَیا ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي   ٩ َعُھ َعَل ُھ َوَوَض َحاَق اْبَن َط ِإْس َب َوَرَب َب اْلَحَط ْذَبَح َوَرتَّ َراِھیُم اْلَم اَك ِإْب َقاَل َلُھ اُهللا، َبَنى ُھَن

ھُ     ١٠. اْلَمْذَبِح َفْوَق اْلَحَطبِ   ْذَبَح اْبَن رَّبِّ    ١١. ُثمَّ َمدَّ ِإْبَراِھیُم َیَدُه َوَأَخَذ السِّكِّیَن ِلَی َالُك ال اَداُه َم الَ   َفَن سََّماِء َوَق َن ال َراِھیمُ «: ِم ! ِإْب
َراِھیمُ  اَل. »!ِإْب َذا«: َفَق الَ ١٢» ھَأَن ْم     «: َفَق اِئٌف اَهللا، َفَل َك َخ ُت َأنَّ ي اآلَن َعِلْم ْیًئا، َألنِّ ِھ َش ْل ِب َالِم َوَال َتْفَع ى اْلُغ َدَك ِإَل دَّ َی َال َتُم

َذ   َفَرَفَع ِإْب١٣. »ُتْمِسِك اْبَنَك َوِحیَدَك َعنِّي  َراِھیُم َوَأَخ َراِھیُم َعْیَنْیِھ َوَنَظَر َوِإَذا َكْبٌش َوَراَءُه ُمْمَسًكا ِفي اْلَغاَبِة ِبَقْرَنْیِھ، َفَذَھَب ِإْب
ِل  «: ِإنَُّھ ُیَقاُل اْلَیْوَمَحتَّى . »َیْھَوْه ِیْرَأْه«َفَدَعا ِإْبَراِھیُم اْسَم ذِلَك اْلَمْوِضِع  ١٤. اْلَكْبَش َوَأْصَعَدُه ُمْحَرَقًة ِعَوًضا َعِن اْبِنھِ      ِفي َجَب

 .»الرَّبِّ ُیَرى
سََّماِء   ١٥ الَ ١٦َوَناَدى َمَالُك الرَّبِّ ِإْبَراِھیَم َثاِنَیًة ِمَن ال َذا           «: َوَق َت ھ َك َفَعْل ِل َأنَّ ْن َأْج ي ِم رَّبُّ، َأنِّ وُل ال َسْمُت َیُق َذاِتي َأْق ِب

َدَك َك َوِحی ِسِك اْبَن ْم ُتْم َر، َوَل اِطِئ  ١٧، اَألْم ى َش ِذي َعَل ِل الَّ سََّماِء َوَكالرَّْم وِم ال ًرا َكُنُج ْسَلَك َتْكِثی ُر َن ًة، َوُأَكثِّ َك ُمَباَرَك ُأَباِرُك
وْ         ١٨اْلَبْحِر، َوَیِرُث َنْسُلَك َباَب َأْعَداِئِھ،    ِمْعَت ِلَق َك َس ِل َأنَّ ْن َأْج ِم اَألْرِض، ِم ُع ُأَم ْسِلَك َجِمی ي َن َع   ١٩. »ِليَوَیَتَباَرُك ِف مَّ َرَج ُث

 ١٩-١: ٢٢التكوین ) .َوَسَكَن ِإْبَراِھیُم ِفي ِبْئِر َسْبٍع. ِإْبَراِھیُم ِإَلى ُغَالَمْیِھ، َفَقاُموا َوَذَھُبوا َمًعا ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع
  

ولّي والمتعصب   لعل ھذا مما دعى لتألیف القصة الھاجادیة المعدلة، إن األسطورة التوراتیة رمز لإلیمان األعمى والشم   
ذه محل                         د قصة كھ ان نق ا ك دس ونصوصھ، ولطالم دین المق ھ وال أمر اإلل ا ب دعوى أنھ ة ب ة دموی لدرجة عمل أي جریم
رى            د ی شرور، وق امج أصل كل ال إحراٍج للیھود، وكانت وال زالت محل نقد شدید من الملحدین كرتشارد دوكنز في برن

ن ذ     ة م ات          البعض فیھا رمزًا لتحول الطقوس القدیم ح حیوان ى ذب ھ، إل ة أو اإلل ًا لآللھ شر قربان ال أو الب ض األطف ح بع . ب
ذلك،       ت ل بة وتطوع ة الغاض ا لإللھ ضحیة بھ اذة الت ة اإللی ي ملحم ق ف ي أراد اإلغری ا الت اة إیفیجینی صة الفت ا ق وشبیھ بھ

ة، انظر      دیوس    (فاستبدلت في آخر لحظة بظبی شاعر أوفی ات لل اني عش   / تحوالت الكائن اب الث وس    )رالكت ن طق ذلك م ، ك
  .لجیمس فریزر تتبدى لنا كتحمیل لآلثام على حیوان یحملھا ھو ثم ذبحھ) الغصن الذھبي(البدائیین كما في 

  
  .القصة القرآنیة مأخوذة من القصة في شكلھا الھاجادّي كما سنرى

  



 ١٩٥

  SATAN ACCUSES ABRAHAM )الشیطان یتھم إبراھیم( تحت عنوان /)إبراھیم(فصل ) /أساطیر الیھود(كتاب في 
  

  الشیطان یتھم إبراھیم
  

ا         ي دع نلخص جزءًا أوًال من القصة ثم نستكمل الترجمة كما جاءت بعد الجزء الملخص، في حفل ولیمة مولد إسحاق الت
دین     الي الی رفھ خ تم ص ائس، ف ر ب ل فقی كل رج ي ش شیطان ف ر ال اء تنك وك والعظم ل المل ا ك راھیم إلیھ ل . إب ذا فع وھك

و اهللا       الشیطان خدعتھ،  ھ بن دم فی ة ( وفي یوٍم ق ن حال           ) المالئك رب ع ألھ ال ا س نھم ولم شیطان بی ھ، جاء ال للحضور أمام
ى          م إذا احتاجوا شیئًا من الرب تقر  البشر قال أنھ   م عطف عل ھ، ث رب وعبادت بھم ھجروا ال م طل رب لھ بوا منھ فإذا لبى ال

ده، فو               ا یری ربَّ حین أعطاه م دًا وال         ذكر إبراھیم واتھمھ بأنھ ھجر ال ان سالمٍة واح م یحرق قرب ة ل ھ العظیم سط ولیمت
ھ                  دیم ابن ھ تق ب من و طل ھ ل راھیم وأن شیطان صالَح إب رب لل خروفًا وال ماعزًا، من كل ما ذبحھ یوَم فطم إسحاق، فأكد ال

ى ال        شیطان عل رد ال ھ، ف دث  : ربإسحاق قربانًا، لفعل ولم یمنعھ عنھ كما لو أمره بتقدمة من قطعان مواشیھ أو أغنام تح
اً         َك جانب ي كالَم یأثم ویلق ان س ا ك ترى إذ ام َت، وس د قل ا ق ھ اآلن كم رة  . [إلی ذه الفق ة ھ ل   اآلنف ن األص صرتھا ع اخت

  ]المترجم مرشد إلى اإللحاد_الكامل
  

ائالً             ى إسحاق، ق اھى إسماعیُل عل رٍة تب دث       : "أراد اهللا تجربة إسحاق أیضًا، فذاَت م دما تح ًا عن ین عام ان عمري ثالث ك
ائالً          ي، فأجاب إسحاُق إسماعیَل، ق امي      : "الربُّ إلى أبي لیختتنا، ولم أخالف كلمَتھ التي أمر بھا أب ھ أم اھى ب ذي تتب ا ال م

ربَّ حٌي، رب أ          ا أن ال رب، كم ي  بشأن ذلك، بشأن قطعة صغیرة من لحِمَك والتي قد قطعتھا من جسِدَك والتي أمرَك ال ب
  ."  إسحاَق وأحضْره لي كقرباٍن أمامي، لما كنُت امتنعْت، بل كنُت سأوافُق بابتھاٍج ابَنَكإبراھیم، إذا قال الرب ألبي خذ

  
  الرحلة إلى جبل الُمِریَّا

  
  ."خذ ابنك آلن: "وفكَر الرب أن یجرَب إبراھیَم وإسحاَق في ھذا األمر، فقال إلبراھیم

  "لدي ابنان، وال أعلم أیھما تأمرني بأخذه ؟: "إبراھیم
  ."حیَدَكابنَك و: "الرب

  "إن أحدھما ھو االبن الوحید ألمھ، واآلخر ھو االبن الوحید ألمھ؟: "إبراھیم
  ."الذي تحبھ: "الرب

  ."إنني أحب ھذا وأحب ذاك: "إبراھیم
  ."تحدیدًا إسحاق: "الرب

  "وأین عليَّ الذھاب؟: "إبراھیم
  ."إلى األرِض التي سأریھا لك، وقدم إسحاَق ھناَك لقرباِن محرقٍة: "الرب

  
ذا    " كف سأنزع ابني إسحاَق من سارَة أمِّھ؟: "وقال إبراھیُم لنفِسھ   دث بھ ھ، وتح وجاء إلى الخیمِة، وقعد قبال سارة زوجِت

رب              : "الكالم إلیھا  ادة ال ى اآلن عب تعلم حت م ی و ل َر، وھ د كُب ي إسحاق ق ھ      . إن ابن سام وابن دًا سأذھب وأحضره ل اآلَن، غ
ربِّ         تعلم طرَق ال ھ،              عابر، وھناك سوف ی ستجیب ل رب، عساه ی ف یصلي لل رب، وكی ة ال ھ معرف ا سوف یعلمان ، ألنھم

تَ _ یا سیدي_ما قد تحدثَت بھ جید، اذھب: "فقالت سارة."  ومعرفة طریقة عبادة الربِّ إلَھھ  ن ال  . واعمل لھ كما قد قل لك
سارة  فقال ."  تبعده طویًال عني، وال تتركھ یبقى ھناك مدة طویلة، ألن روحي مربوطة بروحھ  راھیُم ل ي، ھلمي   : "إب بنیت

ھ،            ."  نصلي إلى الربِّ إلھنا أن یفعل الحسَن لنا  ھ وعانقت ة، وقبلت ك الیل ا طوال تل ي معھ ا إسحاَق، وبق ذت سارة ابَنھ وأخ
یس  : "وألقت وصایاھا علیھ حتى الصباح، وقالت إلبراھیم   آه یا سیدي، أرجوَك، اعتِن بابِنَك، واجعل عینیَك علیھ، ألني ل

شرب، ال تدعھ    . ابن آخر وال ابنة إال إیاه، آه ال تتجاھلھ     لدي   اًء لل إن كان جائعًا أعِطھ الخبَز، وإن كان عطشانًا فأعطھ م



 ١٩٦

ھ     یق، وال َتُحْل بینھ وبین أیٍّیمشي على القدمین، وال یجلس في الشمس، وال یمضي وحده في الطر       ھ ل ل افعل شتھي، ب ما ی
  ."كما یقول لَك

  
د         بعد قضاء كل الیل في     ان ق ي ك اب الت ن الثی دًا م ًا ج  البكاء ألجل إسحاق، َصَحْت في الصباح وتخیرت ثوبًا جمیًال رائع

ا    ك لھ ا أبیمال ستھ إسحاقَ  . أعطاھ تھم         . وألب ة، وأعط ة العمام ى قم سًا عل رًا نفی ى رأسھ، وثبتت حج ة عل عْت عمام ووض
ارجعي  : "م وتراھم وھم یخرجون، وقالوا لھاوذھبت سارة خارجًا معھم، وصحبتھم في الطریق لتودعھ. مؤونة للطریق 

ا،               ."  إلى الخیمة  ضًا معھم ا أی ا، وبكى ابُنھم راھیُم معھ ا إسحاق، بكت بمرارٍة، وبكى إب الَم ابِنھ وعندما سمعْت سارة ك
ذراعیھا، وع    .  بكاًء عظیمًا أیضًا ھو الذي بكاه خدمھما الذین ذھبوا معھم         ھ ب وٍة، وأحاطت ھ،  وأمسكت سارُة إسحاَق بق انقت

  " من یدري إن كنُت سأراَك بعد ھذا الیوم أبدًا؟ : "واستمرت بالبكاء معھ، وقالت
  

ذ         راھیم [غادر إبراھیُم وإسحاُق وسَط بكاٍء عظیم، بینما عادت سارة والخدُم إلى الخیمِة، أخ شباب     ] إب ھ ال ن رجال ین م اثن
ا الكالم  ذمشون في الطریق، تحدث الرجالن الشابان بھ ، وبینما كانوا ی ]المترجم_١٥انظر تك   [معھ، إسماعیَل وألیعازرَ  

ود،           : "لبعضھما البعض، قال إسماعیُل أللیعازرَ     دما یع ربِّ، وعن ة لل اٍن محرق ع إسحاق لیحضره كقرب اآلن یذھب أبي م
ع   بالتأكید،: "فأجاَب ألیعازُر."  سوف یعطیني كلَّ ما یملك، ألرَثھ من بعِده، ألني بكره  راھیُم م سَم   قد طردك إب َك، وأق  أمِّ

ًا              ان مؤمن ذي ك ھ، ال أنك لن ترث أيَّ شيٍء من كلِّ ما یملك، ولمن سوف یعطي كلَّ ما لدیھ، كل أشیائھ الثمینة، إال لخادم
ي؟      ُدسِ  "  في منزلھ، لي، أنا الذي خدمُتھ لیًال ونھارًا، وفعلُت كلَّ ما قد طلَبھ من ذا وال ذاك سوف   : "فأجاَب روُح الُق ال ھ

  ."یَمیرث إبراھ
  

دًا،            ِرم  ج وز َھ كل رجٍل عج ي ش راھیَم ف َر إلب شیطاُن وظھ ى ال ق، أت ي الطری ضیان ف راھیُم وإسحاُق یم ان إب ا ك وبینم
د أعطاَك         : "متضع ومنسحق الروح، وقال لھ    د؟ ق َك الوحی شيَء البِن ذا ال َل ھ اٍض لتفع ھل أنَت أبلھ أم غبّي، بحیث أنَك م
د            الرب ابَنَك في أیاِمَك األخیرِة، ف      ك الوحی ٍف، وتجعل روح ابن ْب أيَّ عن م یرتك ذي ل ھ، ال ي شیخوخِتَك، وستذھب لتذبَح

ربِّ ونََتغادر األرَض؟ أال تعرف وتفھم انَّ ھذا الشيَء ال یمكُن أن یك   ساِن شرًا       .  ِمن ِقَبِل ال ان لیفعل لإلن ا ك ربَّ م ألنَّ ال
  ."اذھب واذبح ابَنَك: كھذا، بحیث یأمره

  
  .  م، أدرَك إبراھیُم أنھ الشیطاُن، الذي حاوَل أن یضلھ عن سبیل الربِّ، فانتھره إلى أن مضىمستمعًا لھذا الكال

  
ھ               ائًال ل یٍم وذي حظوة، ق ي شكِل رجٍل شاّب، وس ھ ف َھ    : "وعاَد الشیطاُن وذھب إلى إسحاَق، وظھَر ل اَك األبل م أن أب أتعل

يَّ _بحك ھذا الیوَم للعدِم؟ اآلن    ذالعجوَز یحضرك ل   ة          _ یا بن ھ المرائی دْع روَح ھ، وال ت ھ رجٌل عجوز أبل ھ، ألن ستمْع ل ال ت
  ."وشكَلھ الحسَن یجعالِنَك ُتْفَقد من األرِض

  
ن       : "فأخبَر إسحاُق ھذا الكالَم ألبیھ، لكن إبراھیَم قال لھ      ضلنا ع شیطاُن یحاول أن ی ھ ال ھ، ألن انتبھ إلیھ، وال تستمع لكالم

  .لشیطاَن مرًة أخرى، ورحل الشیطاُن عنھماووبََّخ إبراھیُم ا."  أوامِر الربِّ
  

رائیًا أنھ لم یقدر أن یتغلب علیھما، حوََّل نفَسھ إلى غدیِر ماٍء واسٍع في الطریِق، وعندما وصَل إبراھیُم وإسحاُق إلى ذلك      
ابھم،          ى رق اُء إل ى وصَل الم سبب    المكاِن، رأْوا غدیر ماء واسعًا وقویًا كمیاٍه جبارٍة، ودخلوا الغدیَر، حت م ب وا كلھ  وارتعب

ا       : "الماء، لكنَّ إبراھیَم عرَف المكاَن، وعرف أنھ ما كاَن ھناك ماٌء من قبُل، وقال البِنھ   ذي م اَن، ال ذا المك ي أعرف ھ إن
  ." ي فعَل كلَّ ھذا بنا، لیحیدنا ھذا الیوَم عن أوامِر الربِّذإنھ الشیطاُن ھو ال_ بالتأكید_اآلَن. كان بھ ال غدیٌر وال ماٌء

  
ھ     ائًال ل شیطاَن، ق راھیُم ال ر إب ربِّ       : "انتھ أمِر ال ضي ب ا نم ا، ألنن صرْف عن شیطان، ان ا ال رب، أیھ ْرَك ال َب ." لینتھ وارتع

ي األول                ان ف ا ك ًا مرة أخرى كم اُن جاف راھیم، ورحل عنھم، وأصبح المك ع    . الشیطاُن من صوت إب راھیُم م ومضى إب
  .إسحاَق إلى المكاِن الذي أخبَره بھ الرّب
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ھ  " أین ذھَب زوجِك؟: "ظھر الشیطاُن لسارَة في شكل رجل عجوز، وقال لھا      ت ل ھ  : "فقال ى عمل ر  ." إل سأل أكث ن  : "ف وأی
شریعة     : "فأجابت" ذھب ابُنِك إسحاُق؟   شیطانُ  ." ذھَب مع أبیھ إلى مكاٍن لدراسة ال ال ال سة عجوز،     : "فق رأة بائ ت ام آه أن

ق      ]المترجم_متزعزعة[ستصیُر أسنانِك على حوافھا    ي الطری ھ ف ھ مع ذ ابَن  ألجل ابِنِك، ألنِك ال تعلمین أن إبراھیَم قد أخ
  ."لیضحَِّي بھ

  
َسھا،         د أنھضْت نف في ھذه الساعِة ارتعشت خاصرُة سارَة، وارتجفْت كل أطرافھا، لم تعد بعُد من ھذا العالِم، ومع ذلك فق

  ."مكل ما قالھ الرّب إلبراھیم، عساه یفعلھ للحیاة والسال: "وقالت
  

ِل                    ى الجب د الحظ عل رب، لق ھ ال ره ب ذي أخب سافٍة، ال ن م اَن م ھ ورأى المك في الیوِم الثالِث من رحلِتھ، رفَع إبراھیُم عینی
ربِّ     ُد ال رھیُم إلسحاقَ   .  عموَد ناٍر یصل من األرِض إلى السماِء، وسحابة ثقیلة ُیَرى فیھا مج اَل إب ى    : "فق رى عل يَّ، أت بن

ھ؟     ذلك الجبل ما نالحظھ من     ھ فوق ال   "   مسافٍة، الذي قد رأیُت اٍر وسحابًة،     أرى، : "فأجاَب إسحاُق، وق وَد ن وأبصر، عم
  .علم إبراھیُم حینئٍذ أن إسحاَق قد ُقِبَل أمام الربِّ كقرباٍن."   الرِب ُیَرى فوَق السحابِةومجد

  
اِل      : "فأجابا" ن أیضًا ذلك الذي نراه فوق الجبل؟ یاھل تر : " إسماعیَل وألیعازرَ  سأَل ل الجب ن مث ر م یئًا أكث نحن ال نرى ش

ا   ."  األخر ا   . وعلم إبرھیُم أنھما لم ُیقَبال أماَم الربِّ لیمضیا معھم راھیم لھم ال إب ُل       : "فق ا مث اِر، أنتم ع الحم ا م ا ھن انتظرن
ذه    أنا وإسحاُق ابني سنذھب إلى جبٍل بعیٍد، ونصلي ھن. الحماِر، كما ھو قلیٌل ما یراه، كذلك أنتما مثلھ         ربِّ، وھ ام ال اَك أم

  ."العشیَة سنعوُد لكما
  

  . غیر واعیٍة جاءت إلى إبراھیَم، ألنھ تنبأ أنھ ھو وإسحاق سیعودان كالھما من الجبلنبوءٌة
  

  .بقي ألیعازُر وإسماعیُل في ذلك المكاِن، كما قد أمَر إبراھیُم، بینما مضى ھو وإسحاُق ُقُدَمًا
  

  الفداء
  

ھ   وبینما كانا یمضیان، تحد    ام            : "ث إسحاُق إلى أبی ة أم ان محرق ن إذن الحمل لقرب ن أی ار والحطب، لك ا ھي الن انظر، ھ
ھ  ."  لقربان محرقة مثالّي بدًال من الحمل_ یا ابني_لقد اختارك الرب  : "فأجاَب إبراھیُم إسحاقَ  " الرب؟ : فقاَل إسحاُق ألبی

ھ إسحاقَ   فقال إب."   سأفعل كل ما قالھ لك الرب بسعادٍة وابتھاِج قلبٍ    " ددًا البِن صٍد     : "راھیُم مج ٍر أو ق َك أي فك اَك بقلِب أھن
ي     ! أرجوك_ یا ابني_ُق؟ ، أخبرنيبشأن ذلَك ال یتواف    ذا عن ِف ھ ي، ال ُتْخ ا ابن ربَّ حٌي،    : "فأجاَب إسحاقُ  ."  ی ا أنَّ ال كم

ال .  عن الكلمة التي قد قالھا لكوكما أَن روحَك تحیا، لیس ھناك من شيٍء في قلبي لیجعلني أنحرف سواًء یمینًا أو ِشماالً      
ي                 ل إن ذا، ب شأن ھ ٍر أو قصٍد شریٍر ب ي أي فك اك بقلب طرف وال عضلة قد تحركت أو اھتزت مني بسبب ھذا، ولیس ھن

  ."مباَرٌك الرّب الذي قد اختارني ھذا الیوَم ألكوَن قربان محرقٍة أمامھ: سعیٌد ومبتھُج القلِب بھذا األمِر، وأقوُل
  

ي أمر الرب بھ، وشرَع إبراھیُم یبني ذاھیُم ابتھاجًا عظیمًا لكالم إسحاق، ومضیا ووصال معًا إلى ذلك المكاِن ال    ابتھَج إبر 
راھیُم           المذبَح في المكاِن، وبنى إبراھیُم، بینما كان إسحاُق یناولھ الحجارَة والمالَط، حتى انتھیا من تشیید المذبح، وأخذ إب

ربِّ           الحطَب ورتبھ على المذبح، وقیَّ     ام ال ة أم ان محرق ھ لقرب ذبح، لیذبَح ى الم ذي عل ى الحطِب ال . َد إسحاَق، لوضِعِھ عل
ت         : "عندئٍذ قال إسحاقُ   ًا، وأن ون عام ي رجٌل شاٌب، سبع وثالث أبي، أسرْع، شمِّر ذراَعَك، وقید یديَّ وقدميَّ بإحكاٍم، ألن

ي االرت             دأ ف ا أب دك، ربم ي ی ذبِح ف اِة        رجٌل عجوز، عندما أرى سكیَن ال َة الحی دََّك، ألنَّ رغب اوم ض شھِد وأق ن الم جاف م
الِق، ال   _لذا_أناشدَك. قویٌة، كلك قد أسبب جرحًا وأجعل بذا نفسي غیَر صالٍح لُیّضحَّى بي      یا أبي، أسرع، أنجْز إرادَة الخ

ى  شمِّر ثوَبَك، شدَّ زنارَك، وبعد ذلك تذبحني، أحرْق جثتي حتى تصیَر رمادًا ناعمًا، ثم   . تتواَن  اجمع الرماَد، وأحضره إل
ا إسحاَق            ذكر ابنھ ا، سوف تت ْت غرفَتھ ا دخل ساعات، كلم سارة، أمي، وضْعھ أماَمھا في صندوٍق في غرفِتھا، ففي كل ال

  ."وتبكي علیھ
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اذا      : بمجرِد أن تذبَحني، وتغادرني، وتعود لسارة، أمي، وتسألك: "مجددًا قاَل إسحاقُ  ا ستجیبھا، وم ي إسحاق، بم أین ابن
  ."َن ومستقبًال لنا قبَل أْن تولَد، سیعزینا اآلھو الذي كان عزاًء: "فأجاَب إبراھیُم"  ستفعالِن في شیخوختیكما؟

  
ھ          .  بعد أن أعدَّ الحطَب، وقیََّد إسحاَق على المذبِح، شدد إبراھیُم ذراعیھ، مشمرًا ثوبھ، واتكأ بركبتیھ على إسحاَق بكلِّ قوت

راھیم         _ ًا ومجیدًاجالسًا على عرشھ،عالی  _والرب ي إب ن عین دموع م درت ال اثلین، وانح رجلین متم ا ال شاھَد كیف كان قلب
عندما مدَّ إبراھیُم یَده إلى األمام، وأخذ السكین لیذبح ابنھ، . على إسحاَق، ومن إسحاَق على الحطِب، بحیث ُغِمَر بالدموِع

ي و          : "تحدث الرب إلى المالئكةِ    راھیم خلیل ن إب ف یعل رون كی ِق          ھل ت َت خل م وق الم؟ ھل أصغیُت لك ي الع دة اسمي ف ح
ده؟     : "العالم، حین قلتم   ى تفتق ور  [ما ھو اإلنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حت رجم _٤: ٨المزم اك     ]المت ان سیعلن ھن ن ك ، م

ابِر ال   : "حینئٍذ صاح المالئكُة بصوٍت عاٍل، وھتفوا"  وحدة اسمي في العالم؟    سبُل بع سبیل، الطرق تمتد قاحلة، انقطعت ال
ق؟       ى الطری أین مكافأة إبراھیَم، الذي أخذ عابري السبیل إلى بیِتھ، وأعطاھام الطعاَم والشراَب، وذھَب معھم لیوصلھم إل

ائالً       ھ، ق سل     ‘: لقد ُنِقَض العھُد، أین ما تكلمَت بھ إلی َك ن دعى ل ھ بإسحاَق ُی ك [’ ألن رجم _١٢: ٢١ت ائالً ]المت دي  ‘: ، وق عھ
  .، ألن سكین الذبح موضوعة على حلِقھ]المترجم_٢١ :١٧تك[’ سأقیمھ مع إسحاَق

  
  إلخ فقرة ملیئة باألساطیر...... حلق إسحاق على السكین، لذا لم تستطع قطَع المالئكِةسقطت دموُع

  
  ."لماذا تقف ھنا؟ ال تدْعھ یذبُحھ: "تحدث الرب إلى المالِك الرئیِس میخائیَل، وقال

صوِتھ   ُل ب اَح میخائی أخٍر، ص ال ت راھیم! راھیمإب: "ب ھ  ! إب يٍء ب ْل أيَّ ش صبيِّ، وال تفع ى ال َدَك عل ضْع ی اَب !"  ال ت فأج
ھ          : "إبراھیُم، وقالَ  أال أذبَح أمرني ب ت ت ابع    ! لقد امرني الرب أن أذبَح إسحاَق، وأن م وكالم الت ا یصغي   -كالم المعل  ألیھم

  !"المرُء؟
  

رَّبُّ : "ثم سمَعھ إبراھیمُ  َدَك،            ِبَذاِتي َأْقَسْمُت َیُقوُل ال َك َوِحی ِسِك اْبَن ْم ُتْم َر، َوَل َذا اَألْم َت ھ َك َفَعْل ِل َأنَّ ْن َأْج ي ِم َك  ١٧، َأنِّ ُأَباِرُك
ِھ،           اَب َأْعَداِئ ْسُلَك َب ِرُث َن ي   َو١٨ُمَباَرَكًة، َوُأَكثُِّر َنْسَلَك َتْكِثیًرا َكُنُجوِم السََّماِء َوَكالرَّْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر، َوَی اَرُك ِف َیَتَب

  ]المترجم_١٧-١٦: ٢٢تك[ ."َنْسِلَك َجِمیُع ُأَمِم اَألْرِض، ِمْن َأْجِل َأنََّك َسِمْعَت ِلَقْوِلي
  

  إلخ فقرة ملیئة باألساطیر....ھیُم قیوَد إسحاَق، ووقَف إسحاُق على قدمیھ، وبارك الرَبارفكَّّ إب
  

ربِ  ى ال راھیُم إل دث إب ا دون أن : "تح ن ھن ضي م ل سأم ال ھ رب، وق ھ ال حیة؟  فأجاب دم أض ر : " أق ك وانظ ع عینی ارف
ي أسبوع                سبت ف ى ال سابقة عل ة ال ي مغرب الیل رب ف ھ ال ذي خلق وراءك وستراھا، فرأى وراءه كبشًا مربوطًا بأجمة، ال

  .الخلق، وأعده من وقتھا كقربان محرقة تقدم بدًال من إسحاق
  

ًا     الكبش یجري اتجاه إبراھیَم، عندما قام الش     وكان   راھیم، رائی ى إب دم إل یطاُن بإمساكھ وشبك قرنیھ في األجمة، كي ال یتق
ھ إسحاق        اَن ابن ائالً     . لك، حرره إبراھیم من األجمة، وأحضره كقربان مك ف ق ذبح، وھت ى الم بِش عل ذا  : "ورشَّ دَم الك ھ

  .ْعُتِبَرْت كما لو كانت إسحاقوتقبل الرب تضحیة الكبش وا."  بدًال من ابني إسحاق، عساه یعتبر كدم ابني أمام الربِّ
فرماد األجزاء . ال شيَء ذھَب دوَن فائدٍة. كما قد كان خلق الكبش فائقًا للعادة، كذلك كان استخدام كل أجزاء جثتھ

 الذي علیھ كانْت ُتْحَضر أضحیة ]المترجم_للھیكل[شكلت أساس المذبح الداخلّي _ یوم الفداء_التي أحرقت فوق المذبح
من عروِقھ صنَع داووُد عشرة أوتار لعوده الذي عزف علیھ، من جلده صنع ألیشع .  كل عام، في یوم الكفارةالكفارة مرة

سیناء، واآلخر سوف ُیْسَتخَدم إلعالن ] جبل[حزامًا، أما قرناه فُجِعال بوقین، أحدھما ُنِفَخ فیھ عند انتھاء الوحي فوق 
، َفَیْأِتي التَّاِئُھوَن ِفي َأْرِض َأشُّوَر، َواْلَمْنِفیُّوَن ِفي َأْرِض ِمْصَر، َوَیْسُجُدوَن ُیْضَرُب ِبُبوق َعِظیٍم‘انتھاء الشتات، عندما 

  ]المترجم_١٣: ٢٧إشعیا [’ .ِللرَّبِّ ِفي اْلَجَبِل اْلُمَقدَِّس ِفي ُأوُرَشِلیَم
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د على الطعون بصدد علم نأتي بعد ذلك على نص بھ نقاش الھوتّي مزعوم بین اهللا وإبراھیم، وھو نص یحاول الر(
اإلنسان ال یعرف دخیلة جاره لذا یجربھ، أما أنت فتعرف كل شيء قبل حدوثھ فلما : اهللا المسبق، فیسأل إبراھیُم اَهللا
لقد كانت رغبتي أن أعرِّف كلَّ العالِم أنھ ألجل سبب جید قد اخترتك من بین كل : جربتني وابتلیتني؟ فیجیبھ ُهللا

ة أسطوریة إسرائیلیة تتحدث عن أمور معھودة عن األرض الموعودة وتشجیع االحتالل وأنھ في إلخ فقر.......األمم
ثم یریھ اُهللا أحداث إسرائیل في . عصور معاصي بني إسرائیل سیذكر اهللا فضیلة إسحاق فتشفع للشعب كي ال ُیبیَده

قرة ذات النقاش الالھوتي تم ھذه الف) [إلخ.....المستقبل وھدم معبد سلیمان واحتالل البابلیین لفلسطین
  ]المترجم_اختصارھا

  
 وھابیل قایینإن المكان الذي أنشأ بھ إبرھیُم المذبَح كان ھو نفسھ الذي أحضر إلیھ أوّل قرابیِنھ، وعلیھ قدم 

الذي علم أنھ المكان المحدد _قربانیھما، وھو نفسھ الذي شید علیھ نوٌح مذبحًا بعد خروجھ من السفینة، وإبراھیم 
، أي موضع )سالم(، لكن سام قد أعطاه االسم ]المترجم _١: ٣أخ٢، ٢: ٢٢، تك١٤: ٢٢تك[) یرأه(سمَّاه _ لھیكلل

  ). أورشلیم(السالم، ولم یعِط الرب األفضلیة أليٍّ منھما، فوحد االسمین، ودعا المدینة 
  

  موت ودفن سارة
  

ى سارة           شیطان إل وع،         بینما كان إبراھیُم مشغوًال باألضحیة، جاء ال ي شكل رجل عجوز، متضع وخن ا ف وظھر لھ
ان،       : "وقال لھا    ھ كقرب أال تعلمین كل ما قام بھ إبراھیم البنك الوحید ھذا الیوم؟ لقد أخذ إسحاق، وبنى مذبحًا، وذبحھ علی

ھ        سارة، رحل       ."  بكى وانتحب إسحاُق أمام أبیھ، لكنھ لم ینظر إلیھ، وال كان لھ شفقٌة علی ذا الكالم ل ول ھ د ق شیطان  بع ال
ي،   : "عنھا، وظنت أنھ رجل عجوز من بین أبناء البشر الذین كانوا مع ابنھا، رفعت سارة صوتھا وبكت بمرارة     ا ابن آه ی

واٍح         ى ن ي إل ت بھجت ك، تحول ك وكبرت إسحاق، ابني، یا لیتني مُت ھذا الیوَم بدًال منك، نفسي محزونة ألجلك، بعدما ربیت
ار علیك، في توقي لطفٍل، بكیت وصلیت،      ي أعزي   .  حتى ولدتك في التسعین، لكنك كنت ألجل ھذا الیوم للسكین وللن لكن

نفسي، إنھا كلمة الرب، وقد فعلَت ما أمرك بھ ربَك، ألن من یقدر أن یعصي كالم ربنا، الذي في یدیھ أرواح كل مخلوٍق 
ضًا أسعد ب            ي أی ا       حٍي؟ أنت عادل، یا رب إلھنا، ألن كل أعمالك صالحة ومستقیمة، ألن ھ، وبینم د أمرَت ب ذي ق كالمك ال

  . وضعْت سارة رأَسھا في حضن أحد خادماتھا، وصارت صامتة كحجر." تبكي عیناي بمراٍر، یسعد قلبي
  

دث            ا ح ا م ن إخبارھ ٌد م تمكن أح م ی رون، ول ى حب ثم نھضت فیما بعدھا وذھبت لالستعالم عن ابنھا، حتى وصلت إل
ن           .  وعابر البنھا، ذھب خدمھا الفتقاده في بیت سام      م یك ھ خارَج األرض، ول وا عن ھ، وبحث ور علی ن العث وا م م یتمكن ول

و  : "ھناك، وجاء الشیطان إلى سارة في شكل رجل عجوز، وقال لھا       لقد تحدثُت إلیك باطًال، ألن إبراھیم ما قتل ابنھ، وھ
  . من السعادةوعندما سمعت ھذا الكالم، كانت سعادتھا مفرطة للغایة لدرجة أن روحھا غادرت." لم یمت

  

د         ا ق عندما عاد إبراھیُم مع إسحاَق إلى بئر سبع، بحثا عن سارة ولم قدرا أن یجداھا، وعندما استعلما عنھا، ُأْخِبرا أنھ
ت   د مات دوھا ق رون، فوج ى حب ا إل ا لھ ا، وذھب ث عنھم رون للبح ى حب ت إل ارة  ....ذھب ن س ن دف طوریة ع رة أس خ فق إل

   موضع دفنھاوحضور الملوك لجنازتھا وأساطیر عن
  

راءة      بابھا، وب ال ش ت بجم یخوختھا احتفظ ي ش ى ف ا حت دھا، ألنھ ى فق وَح عل یم لین بب عظ راھیم س دى إب ان ل د ك لق
  .   طفولتھا

  
  
  
  
  



 ٢٠٠

  :اقتباسات اإلسالم من ھذه القصة الھاجادیة
  

 ةا ھي مجرد صیغ أن إسحاق أو إسماعیل كما في القرآن قد تم عرض التضحیة علیھ ووافق بمحض إرادتھ، وكما قلن-١
ود       ن التلم ھاجادیة متأخرة تحاول مواجھة الطعون الوثنیة واألبیقوریة واإللحادیة على القصة، ویبدو لنا من الھاجادة وم

  .ونقاشاتھ مدى الھجوم القوّي الذي تعرضت لھ الیھودیة فكریًا
  

ھ، مصدر ق        -٢ ساعدة ابن سا  بناء إبراھیم للمذبح الذي سیذبح علیھ ابنھ، بم ي رف    صة م راھیم ف د  ع قوعدة إسماعیل إلب اع
  . لھالحجارةالبیت أي الكعبة، ومناولتھ 

ي        م وجود قداسة سابقة لمكان ال   -٣ ة الت ن األسطورة الھاجادی أخوذة م ذبح فكرة تظھر في النصوص اإلسالمیة، وھي م
د    ك المعب لیمان المل ھ س ى علی ا بن ل مری س الجب وراة ألن نف اطیر الت ن أس سند م ض ال ا بع ك١٤: ٢٢كت(لھ ، ٢: ٢٢، ت

  )١: ٣أخ٢
  

  :بالمثل قال اإلسالم بوجود البیت قبل إبراھیم وأنھ إنما قام برفع قواعده
  
  ١٢٧: البقرة} )١٢٧(ْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم َوِإْذ َیْرَفُع ِإْبَراِھیُم اْلَقَواِعَد ِمْن اْلَبْیِت َوِإْسَماِعیُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأ{
  
  :روى البخاريو
  

ِضیُع          (........-٣٣٦٤من حدیث    ا ُی َھ َل وُه َوِإنَّ اللَّ  َفَقاَل َلَھا اْلَمَلُك َلا َتَخاُفوا الضَّْیَعَة َفِإنَّ َھا ُھَنا َبْیَت اللَِّھ َیْبِني َھَذا اْلُغَلاُم َوَأُب
  ..........)ِتیِھ السُُّیوُل َفَتْأُخُذ َعْن َیِمیِنِھ َوِشَماِلِھَأْھَلُھ َوَكاَن اْلَبْیُت ُمْرَتِفًعا ِمْن اْلَأْرِض َكالرَّاِبَیِة َتْأ

  
  .ا تركھا إبراھیم في الصحراء صبر سارة في القصة الھاجادیة یذكرنا إلى حٍد ما بصبر ھاجر في أحادیث محمد لم-٤
  

  :روى البخارّي
  

ِن         َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َع- ٣٣٦٤من حدیث    ِر ْب ِن َكِثی ِر ْب سَّْخِتَیاِنيِّ َوَكِثی وَب ال ْن َأیُّ ْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َع
ِل ُأمِّ  اْلُمطَِّلِب ْبِن َأِبي َوَداَعَة َیِزیُد َأَحُدُھَما َعَلى اْلآَخِر َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َأوََّل َما اتََّخَذ النَِّساُء اْلِمْنطَ     َق ِمْن ِقَب

َد                    َعُھَما ِعْن ى َوَض ُعُھ َحتَّ َي ُتْرِض َماِعیَل َوِھ ا ِإْس َراِھیُم َوِباْبِنَھ ا ِإْب اَء ِبَھ ِإْسَماِعیَل اتََّخَذْت ِمْنَطًقا َلُتَعفَِّي َأَثَرَھا َعَلى َساَرَة ُثمَّ َج
ْسِجدِ   َدُھَما            اْلَبْیِت ِعْنَد َدْوَحٍة َفْوَق َزْمَزَم ِفي َأْعَلى اْلَم َع ِعْن َك َوَوَض َعُھَما ُھَناِل اٌء َفَوَض ا َم ْیَس ِبَھ ٌد َوَل ٍذ َأَح َة َیْوَمِئ ْیَس ِبَمكَّ  َوَل

ذْ         َن َت َواِدي    ِجَراًبا ِفیِھ َتْمٌر َوِسَقاًء ِفیِھ َماٌء ُثمَّ َقفَّى ِإْبَراِھیُم ُمْنَطِلًقا َفَتِبَعْتُھ ُأمُّ ِإْسَماِعیَل َفَقاَلْت َیا ِإْبَراِھیُم َأْی َذا اْل ا ِبَھ َھُب َوَتْتُرُكَن
ا    الَِّذي َلْیَس ِفیِھ ِإْنٌس َوَلا َشْيٌء َفَقاَلْت َلُھ َذِلَك ِمَراًرا َوَجَعَل َلا َیْلَتِفُت ِإَلْیَھا َفَقاَلْت َلُھ َأاللَُّھ الَِّذي َأَمَرَك ِبَھَذا َقاَل َنَعْم َقاَلْت ِإَذْن َل

اِت               ُیَضیُِّعَنا ُثمَّ َرَجَعْت فَ    اِء اْلَكِلَم ا ِبَھُؤَل مَّ َدَع َت ُث ِھ اْلَبْی َتْقَبَل ِبَوْجِھ ُھ اْس ا َیَرْوَن ُث َل ِة َحْی اْنَطَلَق ِإْبَراِھیُم َحتَّى ِإَذا َكاَن ِعْنَد الثَِّنیَّ
  ................)}ْیِتَك اْلُمَحرَِّم َحتَّى َبَلَغ َیْشُكُروَنِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّیَِّتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب{َوَرَفَع َیَدْیِھ َفَقاَل َربِّ 

  
================================================================  

ة              - ي الموسوعة الیھودی ا جاء ف رجم م ادة إسحاق   /  ولمعلومات إضافیة عن القصة ومصدرھا، نت ي األدب   / Isaacم ف
 Sacrifice of Isaacتضحیة إسحاق / الربیني

 
داء         ي التضحیة بإسحاق، وتعرف بالف د      Akedahمادة خصیبة في الھاجادة ھي الشروع ف را فق ن زم ، وحسب یوسي ب

ة        ! یا رب الكون: "كان من اقترح فكرة ابتالء إبراھیم ھو الشیطان، الذي قال      ر المئ ي عم ابن ف ھ ب د باركت ھا ھو رجل ق
  )  ٤ب، التكوین ربا ٨٧السنھدرین (ك حمامة أو یمامة واحدة قربانًا عام، ورغم ذلك، في كل والئمھ لم یقدم ل
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وجدنا بيت شعر لزهير بن أبي سلمى يدل على أن عرب ما قبل الإسلام لم يكن لدينهم أي علاقة بإبراهيم ولا الشخصيات الكتابية ولا بناء إبرهيم المزعوم في الإسلام للكعبة، ففي معلقته قال: فأقسمتُ بالبيت الذي طاف حوله رجالٌ بنوه من قريش وجرهم



 ٢٠١

ي  [حسب رأي یوسي بن زمرا، فقد حدث الفداء بعد فطم إسحاق مباشرة  وھذا ال یعدو كونھ التزامًا بالقصة األصل التي ف
د    . ، إال أن ھذا الرأي رغم ذلك لیس رأیًا عاماً      ]المترجم_التوراة ان الف د ك ربیین فق ع موت      طبقًا لل ًا م ط متزامن یس فق اء ل

ي              ھ إسحاق ف ان ھو وابن ا ك راھیم، بینم ة إب شیطان بنی ا ال دما أعلمھ ًا عن ھ حزن ببًا فی ان س د ك ل ق راھیم، ب سارة زوج إب
  . لذا فیجب أن یكون عمر إسحاق حینئٍذ سبع وثالثین عامًا. الطریق إلى جبل مریا

)Seder 'Olam Rabbah, ed. Ratner, p. 6; Pirḳe R. El. xxxi.; Tanna debe Eliyahu R. xxvii(  
  

ین إسماعیل بصدد أفضلیة         ھ وب دث بین وھو لم یوافق فحسب على التضحیة، بل ھو نفسھ من اقترحھا في سیاق نقاش ح
ھ                      . كل منھما  ھ فی ان یمكن ي عمر ك م لُیخَتن ف سھ لألل ھ عرض نف ى إسحاق ألجل أن ھ عل ھ بتفوق ي قول فاحتج إسماعیل ف

ھ إسحاقُ         االعتراض، بی  یالده، فأجاب د م َت      : "نما جرى الختان إلسحاَق في الیوم الثامن بع َك أعطی سَك، ألن ر بنف َت تغت أن
ربّ    و أراد ال اٍج ل  ;Sanh. 89b! (للربِّ ثالث قطرات من دمَك، إني اآلَن عمري سبع وثالثون عامًا، وسأقدم حیاتي بابتھ

Gen. R. lvi. 8  (  
  

ي ط          شیطاُن إسحاَق وھو ف الي      خاطب ال الكالم الت ا ب ل مریَّ ى جب ھ إل یس     : "ریق ألم التع یس ل ن التع ا االب اٍم    ! أیھ ن أی م م ك
ِدكَ        وكَ ! قضْتھا أُمَك في الصیام والصالة ألجل موِل ھ   _اآلن أب د عقَل ذي فق كَ  _ال دى  الھاجادوت    ."  یمضي لقتِل حسَب إح

ھ   فقِة أبی اَظ ش حاُق إیق اول إس ا (فح وین رب ر) ٤التك ادة أخ ًا لھاج د   ، وطبق ھ ال یری ھ أن اَل ل شیطاَن وق حاُق ال َخ إس ى وب
  ) Tan., Gen. xlvi. (معارضَة إرادِة خالِقھ وأمَر أبیھ

  
نفس . عندما كان إبراھیم یبني المذبَح أخفى إسحاُق نفَسھ، خشیَة أن یرمَیھ الشیطاُن بحجارٍة ویجعلھ غیر صالٍح للتضحیة  

  )Gen. R. lvi. 8" (ألني صغیر، وقد أرتجف عند رؤیِة السكین: "الالخشیة جعلتھ یسأل أباه أن یقیده إلى المذبح، ق
  

  )Ab. v. 6( .كان الكبش معدًا منذ أول الخلق
 ================================================================  
  

  زوجتا إسماعیلزوجتا إسماعیلزوجتا إسماعیل
  

م وأعجبھم حین شب، فلما أدرك زوجوه وأنفسھ وشب الغالم وتعلم العربیة منھم،: (...................روى البخاري
إبراھیم بعد ما تزوج إسماعیل یطالع تركتھ، فلم یجد إسماعیل، فسأل امرأتھ   إسماعیل، فجاءأمامرأة منھم، وماتت 

: إلیھ، قال نحن بشر، نحن في ضیق وشدة، فشكت: خرج یبتغي لنا، ثم سألھا عن عیشھم وھیئتھم، فقالت :عنھ فقالت
ھل جاءكم : إسماعیل كأنھ آنس شیئا، فقال اقرئي علیھ السالم، وقولي لھ یغیر عتبة بابھ، فلما جاءفإذا جاء زوجك ف

: فسألنا عنك فأخبرتھ، وسألني كیف عیشنا، فأخبرتھ أنا في جھد وشدة، قال نعم، جاءنا شیخ كذا وكذا،: من أحد؟ قالت
وقد أمرني أن  ذاك أبي،: غیر عتبة بابك، قال: لنعم، أمرني أن أقرأ علیك السالم، ویقو: بشيء؟ قالت وصاكأفھل 

شاء اهللا، ثم أتاھم بعد فلم یجده، فدخل على  أفارقك، الحقي بأھلك، فطلقھا، وتزوج منھم أخرى، فلبث عنھم إبراھیم ما
نحن بخیر وسعة، : كیف أنتم؟ وسألھا عن عیشھم وھیئتھم، فالت: لنا، قال خرج یبتغي: امرأتھ فسألھا عنھ، فالت

قال . بارك في اللحم والماء اللھم: قال. الماء: فما شرابكم؟ قالت: قال. اللحم: ما طعامكم؟ قالت: فقال. اهللا أثنت علىو
فھما ال یخلو علیھما أحد بغیر : قال). كان لھم دعا لھم فیھ ولم یكن لھم یومئذ حب، ولو: (النبي صلى اهللا علیھ وسلم

أتاكم من  ھل: فاقرئي علیھ السالم، ومریھ یثبت عتبة بابھ، فلم جاء إسماعیل قالفإذا زوجك  :قال. مكة إال لم یوافقاه
فسألني عنك فأخبرتھ، فسألني كیف عیشنا  نعم، أتانا شیخ حسن الھیئة، وأثنت علیھ، فسألني عنك فأخبرتھ،: أحد؟ قالت

ذاك أبي :  أن تثبت عتبة بابك، قالنعم، ھو یقرأ علیك السالم، ویأمرك :فاوصاك بشيء، قالت: فأخبرتھ أنا بخیر، قال
 ثم لبث عنھم ما شاء اهللا، ثم جاء بعد ذلك، وإسماعیل یبري نبال لھ تحت دوحة قریبا ،أمرني أن أمسكك وأنت العتبة،

فاصنع ما : إن اهللا أمرني بأمر، قال: من زمزم، فلما رآه قام إلیھ، فصنعا كما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال
فإن اهللا أمرني أن أبني بیتا ھا ھنا بیتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما : وأعینك، قال: وتعینني؟ قال: مر ربك، قالأ
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فعند ذلك رفعا القواعد من البیت، فجعل إسماعیل یأتي بالحجارة وإبراھیم یبني، حتى إذا ارتفع البناء، : حولھا، قال
ربنا تقبل منا إنك أنت {: و یبني وإسماعیل یناولھ الحجارة، وھما یقوالنجاء بھذا الحجر، فوضعھ لھ فقام علیھ، وھ

  .}ربنا تقبل منا إنك السمیع العلیم{: فجعال یبنیان حتى یدورا حول البیت وھما یقوالن: قال. }السمیع العلیم
 
  

إني مطلع : فقال ألھلھ براھیم،ثم إنھ بدا إل: فبلغ ابنھا فنكح فیھم امرأة، قال....................... : (وروى البخاري
قولي لھ إذا جاء غیر عتبة بابك، فلما : یصید، قال ذھب: أین إسماعیل؟ فقالت امرأتھ: فجاء فسلم، فقال: تركتي، قال

فجاء : قال. إني مطلع تركتي: ثم إنھ بدا إلبراھیم، فقال ألھلھ: إلى أھلك، قال أنت ذاك، فاذھبي: جاء أخبرتھ، قال
طعامكم وما شرابكم؟  وما: أال تنزل فتطعم وتشرب، فقال: ذھب یصید، فقالت: ماعیل؟ فقالت امرأتھأین إس :فقال
فقال أبو القاسم صلى اهللا علیھ : قال. طعامھم وشرابھم اللھم بارك لھم في: قال. طعامنا اللحم وشرابنا الماء: قالت
إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعیل من وراء : ھلھثم إنھ بدا إلبراھیم، فقال أل:  قال)إبراھیم بركة بدعوة: (وسلم

إنھ قد أمرني أن تعینني : أطع ربك، قال: قال. یا إسماعیل، إن ربك أمرني أن أبني لھ بیتا: فقال. زمزم یصلح نبال لھ
بنا تقبل منا ر{: فقاما فجعل إبراھیم یبني، وإسماعیل یناولھ الحجارة ویقوالن: إذن أفعل، أو كما قال، قال: علیھ، قال

حتى ارتفع البناء، وضعف الشیخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل یناولھ : قال. }إنك أنت السمیع العلیم
  .}ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم{: الحجارة ویقوالن
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  :، والتي تعود إلى الترجوم الزائف النسبة لیوناثانولنقارن ھذا مع القصة الھاجادیة التي كانت األصل لھذه القصة
  
  ) إسماعیلازوجت(
  

اِء و بنت         أنجبت ة أبن ذ ًا زوجُة إسماعیل أربع ھ  و إسماعیل  ذھب وعاد  ، وبعدئ ى       وأّم وا وعادوا إل ھ َذھب ھ وأطفال  وزوجت
م واصلوا    فیھانفسھم ِخَیَم في البرّیِة التي َسكنوا  ألَجعلوا  . البرّیِة یم ، وھ د سنة      ال  والتخی د شھٍر وسنة بع . َسَفر، شھرًا بع

اً  ِقْطعان  إسماعیَل ماشیةً وأعطَى اهللا  راھیم أب ألجل ، ًا وخیام ي الماشیةِ   ی  إب د  و. ھ، والرجل زاَد ف اَل     بع ِت ، ق َبْعض الوق
ل    ي، ألن للنظر إلیھ وَأرى إبَني إسماعیل؛ َأشتاُق أنا َسَأْذھُب"إبراھیم إلى ساره، زوجتھ،      ھ لوقت طوی ا َرأیُت ركب  و."  َم

ّل          حیث  إبِنھ إسماعیل، لتفقدإبراھیم على أحد ِجماِلھ إلى البرّیِة،    ِة بُك ي البرّی ة ف ي خیم ْسكُن ف اَن َی ھ َك مَع بأّن ا  َس وُد  م َیُع
ت الّظھر، وإست    خیمَة إسماع ووصل إلى   إبراھیم إلى البرّیِة،    ذھب  و. إلیھ ھ علمیل حوالي وق َة إسماعیل   .  عن َد زوج  َوج

سة م  جال ا َمعھ ا َكان ھ م ا وأّم ا، وزوجھ ع أطفاِلھ ِة َم ي الخیم ماعیل،  .  ف ة إس راھیم زوج أَل إب ائًالوَس ن  ":ق بأی د ذھ  ق
تْ   "إسماعیل؟   ى ا     ":وھي قال َب إل وادي َذھ دة    ل ان   و ."لیصطاد طری ا زاَل   ك راھیم م اًً إب وق  راكب ھ مِل الَجف م  ،ألن ن   ل یك

ى األرِض،     ل ھ سار     إذَیْنزَل عل سَم لزوجِت ن  ھ بأنَّ ة أق زَل  َی ل ِة إسماعیل     . الَجملِ عن  ْن ى زوج راھیم إل اَل إب ا   ":وق ي،  ی بنت
ةِ   ي َأْشرب، َألنلكي،  اعطني قلیَل ماءٍ   ْن الرحل ُب ِم ت  و."  ُمْرَھق وُمتِع راھیم     أجاب ى إب ْت إل یس   ":زوجة إسماعیل وقال ل

ْم     "ء وال خبز،    ِعْنَدنا ما  ِة، وَل راھیم أّي ُمالحظة  تالحظ و َكانْت َتْجلُس في الخیم و      .  إب ن ھ ى م سألھ حت م ت ا ل ن  .  إنھ لك
ّرًا    ْت ش ضًا، وَتكّلم ماعیل أی ا إس ْت زوَجھ ُنھم، وَلعن ْت َتْلع ِة، وَكان ي الخیم ا ف ْضرُب أطفاَلھ ْت َت ت َكان ھ، عطول الَوق ن

ْت    وَسمَع إبراھیم كلمات زوجِة إسماعیل    ا، وَكان ى أطفاِلھ یئاً  إل ي عی  ش ھ  شرّیرًا ف ادى و .نی رأِة ل   ن ى الم راھیم إل  تخرج  إب
اً زال ی  إبراھیم ما  كانبینما، ، وَوقفْت وجھًا لوجھ َمع إبراھیم المرأة َخرجْتوإلیھ ِمْن الخیمِة،   لِ  راكب ى الَجم اَل  .  عل وق

دًا    جاء   : ھذه الكلماِت إلیھقولي ، ى البیت إل إسماعیل كعندما ُیرجُع زوجَ  "إبراھیم إلى زوجِة إسماعیل،      رجل عجوز ج
اَن،  . ، وظھوره َكاَن ھكذا ولذا، وھكذا َكاَن رقَمھالفتقادكِمْن أرِض الفلسطینیین جاَء أقرَب     اه   أنا َلْم َأْسأْلھ من َك ة إی مری

ھ   إسماعیل،ك زوج یعود عندما:ھنا، َتكّلَم إلّي، وقاَللم تكن  أنك ولي ل د ق   :  ق ذا ق زل     ھك ى المن ود إل دما تع ال الرجل،عن
رأِة،     ."  انزع وتد الخیمة ھذا الذي قد وضعَتھ ھنا، وضع وتد خیمة آخر في مكانھ       ى الم راھیم أوامره إل  داَر ووأنھَى إب

أ        . وطنھ على الَجمِل بإتجاه     أسرعو اه، وب اَن أّب ھ َك رَف بأّن ھ، وَع ّن وعندما عاَد إسماعیل إلى الخیمِة، َسمَع كلماَت زوجِت
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ھ، و   عنھ بأّنھ َتكّلَم یوَفھَم إسماعیل كلمات أب   . زوجتھ َما شّرفْتھ   َق زوجَت ھ، وطّل تْ  زوجِتھ، وأصغَى إلى صوِت أّبی . رَحل
  .َجلَبھا إلى خیمِتھ، إلى المكاِن حیث َسكَنوخَذ زوجًة أخرى، ات، وإسماعیل إلى أرِض كنعان بعدئٍذذھب و
  

راھیم           ال إب الث سنین، ق ة ث ل           س : "وفي نھای ٍت طوی ذ وق م أره من ي ل ي إسماعیل، ألن ة وأرى ابن ."  وف أذھب مرة ثانی
ت الّظھر       وركب على جملھ، وذھب إلى البریة،      َة إسماعیل حوالي وق خرجت   عن إسماعیل، و  علمست او. وَوصَل خیم

د   ، ألسیدي یاھو َلیَس ھنا،  ":زوجتھ ِمْن الخیمِة، وقالتْ    ھ ق َب لل  ن ي ال صیدَذھ وادي  ف ة  وب اَل،   الِجتغذی رأَة    "م ْت الم وقال
ة                    : "إلى إبراھیم  د أنھكت بفعل الرحل د أن تكون ق ز، ألن روحك الب ن الخب ة م ة، وكل لقم ى  الخیم ."  عد،یا سیدي، إل

ا راھیم إلیھ اَل إب َف،  ":وق ْن َأتوّق ا َل ة أن ي بحاج سرعة ألن ن َألب ي، لك يْن ُأواصَل رحلَت اء اعطن یال م ُشْرب، َألنقل  ي ل
ْت و مرأ وال"عطشاُن،   ى  ة عّجل ِة، و جرت إل اً  أ الخیم راھیم، ا    حضرت خارج ى إب َز إل اءًا وخب ذ ل م ھ، ھما َوضعتْ نیل   أمام

رَب، و    حاثة إیاه لیأكل ویشرب    ان   ، وَأكَل وَش ھ مرحَ  ك ال         ،ًاقلب رب، وق ارك ال ھ، وب ھ إسماعیل، وأنھى وجبت ارك ابن  وب
سطینیین       :  لھما الكالعندما یعود إسماعیل إلى البیت، قولي ھذ     : "لزوجة إسماعیل  ن أرض الفل دًا م جاء رجل عجوز ج

ھ     ان قلب وتحدث  . ًامبتھج إلى ھنا، واستعلم عنك، ولم تكن أنت ھنا، وأحضرت لھ خارجًا خبزًا وماًء، وأكل وشرب، وك
الم  ذا الك يَّبھ ھ :  إل ولي ل ِك، ق ماعیل زوج ود إس دما یع ة   : عن ن الخیم ھ م دًا،ال تنزع ٌد ج َت جی ذي اقتنی ة ال د الخیم   ."وت

راھیُم َى إب روأنھ ر ه َأْم ى للم َب إل ھأِة، وَرك ْت    وطن ھ، َذھب ى خیمِت ماعیل إل اَء إس دما ج سطینیین، وعن ى أرِض الفل ، إل
ِة و    زوجَتھ   ھ بالبھج بٍ فصاعدًا لُمَقاَبَلت اَت الرجل العجوزِ     قل ھ كلم تھج، وأخبرْت أّن      عرف . مب اه، وب اَن أّب ھ َك  إسماعیل بأّن

اك،      ماإسماعیل زوجَتھ وأطفاَلھ وماشیَتھ وُكّلبعد ذلك أخذ و. ربَّزوجتھ شّرفْتھ، وَمدَح ال   ْن ھن افَر ِم ھ، وس  َیُعودوَن إلی
د حدث   سماعیل ُكّل إلإبراھیم شرح و. وَذھَب إلى أّبیھ في أرِض الفلسطینیین      ان ق ي    ما ك ى الت ھ والزوجة األول ان  بین   ك

راھیم  إسماعیل وأطفالھسكن و. ، طبقًا للذي َعملتْ   قد اتخذ  إسماعیل ر  َمع إب راھیم      الكثی ك األرِض، وإب ي تل اِم ف ْن األی  ِم
    .وقت طویللَسكَن في أرِض الفلسطینیین 

  
  

د                 دات القصص الرسمیة عن ن معتق دة م ا كعقی ن النظر إلیھ ا ال یمك م أنھ ا أوضح رغ ا ھن ي القصة ومغزاھ ى ف والمعن
ی       ت س سینائیة كان ة ال شعوب        الیھود، لكن المغزى ھنا أن الزوجة العروبی اء لل شویھ حمق ة ت ذا بطریق ق ھك ئة وسیئة الخل

  .األخرى، أما األخرى من كنعان ومعنى ذلك أنھا من أسرة إبراھیم وأقاربھ الموحدین فكانت صالحة ونسمة ھواء
  .فالغرض العنصري المستھدف من القصة واضح وسخیف

  

  

  

  

  

ا   محمد بعدمااقتبسھا ھاجادیةوال یفوتنا أن نتذكر أنھا مجرد قصة         أزال المضمون العنصري، لكن الذي في التوراة أنھ
  . وقصة شعبیة غیر رسمیة للدین الیھوديھاجادیةزوجة واحدة من فاران بسیناء، فھي مجرد أحدوثة 

  
ا،     ة وغیرھ دیا اإلنجلیزی ى موسوعة ویكیب ي رجعت إل وم     فوجدت أن  إنن ى الترج ود إل ة تع ي الیھودی ذه األسطورة ف ھ

سبة لیونا   ف الن ان الزائ سمى   Targum of pseudo-Jonathan ث ا ی لیم األترجوم  ال أو كم ،  Targum Yerushalmiي ورش
شر            د االحتالل اإلسالمي لل ت بع ي إسماعیل      ویرى البعض أنھا حتمًا كتب ذكر أن اسم زوجت ا ت شة  ق األوسط، ألنھ  عائ

ةو ل ، وألفاطم دة     ج ي الوحی ماعیل ھ ي إس صة زوجت أخره، إن ق ت ت وم الثاب اریخ الترج ود   ت ي یع ذا الت ي ھ ي بحث ف
ده ككل   قن سیاق المت لنا إلى تاریخ متأخر، مع ذلك فإمصدرھا الیھودي الثاب  ارنة ما بین القصة الھاجادیة والحدیثیة أج

ود شبھ                 ان مصدرھا یھ ا ك ن أن القصة ربم ا أخم ر وضوحًا، وأن المقارنات یدل على كون الھاجادة أصًال للقصة وأكث
ر       جزیرة العرب بالذات، ربم    ًا لكثی م أو أب ا مع االختالط مع العرب وثقافتھم الوثنیة القدیمة التي اعتبرت إسماعیل أبًا لھ

  .من قبائلھم
  
  
 
  

sh
Textbox
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      یوسفیوسفیوسف: : :  من مصادر قصص أنبیاء القرآن من مصادر قصص أنبیاء القرآن من مصادر قصص أنبیاء القرآنالھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

  مرشد إلى اإللحاد وابن المقفع

ة    اد    مع ترجم ى اإللح ة  لنصوص  مرشد إل رج     ھاجادی ویس جینزب اب أساطیر الیھود لل ن كت ع    م ن المقف ة اب  وترجم
  مرشد إلى اإللحادعدلھا تعدیًال تامًا  -لكتاب مصادر اإلسالم البن الوّراق

وین          ھاجاديیرجى مع االطالع على النص ال     : مالحظة ھامة ( ي سفر التك ى قصة یوسف ف اه، االطالع عل  الذي ترجمن
سلمین     ٥٠-٣٥ في إصحاحاتھ    من توراة الیھود   رآن الم ي ق ي سورة یو  ، وقصتھ ف ن         ف د م ذه محم ا أخ م م سف، لكي نفھ

ي     الھاجادةالتوراة وما تركھ منھا، وما أخذه من   ا ف ذ كل م ا     الھاجادة  وما تركھ منھا، فھو لم یأخ ا فیھ ن أساطیر لكونھ  م
رة والواسعة   مرشد إلى اإللحاد ابن المقفع وبحث وتعدیالت   حث یتضمن بحث  إن الب . مبالغات غیر عادیة    وإضافاتھ الكثی

ات  ة  للمقارن ھ ترجم م یلی ات، ث ادوالترجم ى اإللح د إل ة   مرش ف وزلیخ صة یوس ن ق ة م ة الھام ة الكامل رات الطویل  للفق
  .) واضحة للقارئھاجادیة لتكون القصة الھاجادیةال
  
  

  :) والقرآن في ذكرھاالھاجادةوتشترك ( التوراة  من التفاصیل في قصة یوسف غیر المذكورة في
   

رآن    ا الق وب عرف م   یخبرن وحي أن   أن یعق د      ان خالل ال ى قی ا زال عل ان م وب ك ھ یعق اة   بن ) ٨٦: سف سورة یو (الحی
ي     ، )فقیھ یھودي (كافر سیدنا  سأل"  : من أین تلقى المعلومة١٤٣وت ك في مدراش یل  نتعلمكذلكو ت ف ستمر المی ھل ی

و أن  ، رفض أن یطمئن، ستؤمنون أنتم بھذا؟ عن یعقوب قیل فھل، كم بھذااؤالعیش؟ لم یؤمن آب اتوا     ل ذین م أن ال ن ب ھ آم
الروح   ، !أحمق: أجاب) المعلم(في الحقیقة أحیاء ألم یكن سیطمئن؟ ولكنھ  ھم م ب د عل اً     لق ازال حی ھ م دس أن اً الق وال ،  حق

  ".میتنوا بشأن شخص ئیحتاج الناس أن یطم
  

  :من سورة یوسفنقارن ف
  

وََّلْت لَ       { ِصُفوَن           َوَجاُءوا َعَلى َقِمیِصِھ ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َس ا َت ى َم ْسَتَعاُن َعَل ُھ اْلُم ٌل َواللَّ َصْبٌر َجِمی رًا َف ُسُكْم َأْم ْم َأنُف  })١٨(ُك
  ١٨: یوسف

  
اِفِظیَن             { ِب ح ا ِلْلَغْی ا ُكنَّ ا َوَم ا َعِلْمَن ِھْدَنا ِإالَّ ِبَم ا َش َرَق َوَم َك َس ا ِإنَّ اْبَن َة   َوا) ٨١(اْرِجُعوا ِإَلى َأِبیُكْم َفُقوُلوا َیا َأَباَن َأْل اْلَقْرَی ْس

َصاِدُقوَن       ا َل ا َوِإنَّ ا ِفیَھ ُھ َأْن           ) ٨٢(الَِّتي ُكنَّا ِفیَھا َواْلِعیَر الَِّتي َأْقَبْلَن َسى اللَّ ٌل َع َصْبٌر َجِمی رًا َف ُسُكْم َأْم ْم َأنُف وََّلْت َلُك ْل َس اَل َب َق
َو             ) ٨٣(َیْأِتَیِني ِبِھْم َجِمیعًا ِإنَُّھ ُھَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم    ْزِن َفُھ َن اْلُح اُه ِم ضَّْت َعْیَن َف َواْبَی ى ُیوُس َفى َعَل ا َأَس اَل َی ْنُھْم َوَق َولَّى َع َوَت

ي َوُحْزنِ  ) ٨٥(َقاُلوا َتاللَِّھ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُیوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا َأْو َتُكوَن ِمْن اْلَھاِلِكیَن      ) ٨٤(َكِظیٌم   ى  َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّ ي ِإَل
َئُس      ) ٨٦(اللَِّھ َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّھ َما ال َتْعَلُموَن        ُھ ال َیْی ِھ ِإنَّ ْن َرْوِح اللَّ ُسوا ِم َیا َبِني اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِھ َوال َتْیَئ
  ٨٧-٨١:  یوسف})٨٧(ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإالَّ اْلَقْوُم الَكاِفُروَن 

  
ي       ) ٩٣( ِبَقِمیِصي َھَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِھ َأِبي َیْأِت َبِصیرًا َوْأُتوِني ِبَأْھِلُكْم َأْجَمِعیَن    اْذَھُبوا{ وُھْم ِإنِّ اَل َأُب ُر َق َصَلْت اْلِعی ا َف َوَلمَّ

دِ    ) ٩٤(َألِجُد ِریَح ُیوُسَف َلْوال َأْن ُتَفنُِّدوِن      الِلَك اْلَق ي َض َك َلِف ِھ       ) ٩٥(یِم َقاُلوا َتاللَِّھ ِإنَّ ى َوْجِھ اُه َعَل ِشیُر َأْلَق اَء اْلَب ا َأْن َج َفَلمَّ
اِطِئیَن     ) ٩٦(َفاْرَتدَّ َبِصیرًا َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمْن اللَِّھ َما ال َتْعَلُموَن        ا َخ ا ُكنَّ ا ِإنَّ ) ٩٧(َقاُلوا َیا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَن

  ٩٨-٩٣: یوسف} )٩٨( َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّي ِإنَُّھ ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم َقاَل َسْوَف
================================================================  



 ٢٠٥

  .. وغیر موجود في التوراة ،مشترك تفصیل آخر
  

ة   في سیوھو یأتي قبل محاولة اإلغراء ھنی قصة النسوة الالتي قطعن أیدھو ي موضوع   ..اق القصة األصلیة الھاجادی ف
  : ونترجم الفقرة ، )یوسف وزلیخة(

 
ن وق، رنھا لیزئنج وكل نساء مصر، رمتھا رغباتھا في سقم شدید، عندما لم تتغلب زلیخة علیھ فتقنعھ ا ل اذا أن  :" لھ ت لم

زال والنحول   ذا الھ ك أ. ؟يءأینقصك ش، بھ یس زوج رًاأ ل دراً می ا ومق ك؟  عظیم ي المل ي عین ن   ھل  ف ن الممك ن ال أم
ا  ى م اه  تحصلي عل ك؟  یتمن ابتھأ" قلب ة نج ا :"   زلیخة قائل ن ج ن أی تعلمون م وم س ي رأیت ءالی ة الت يت الحال ھ؟ ن  "فی

ا أن یُ   أمرت  اً  نرضِّحَ زلیخة جاریاتھ ساء   طعام امھ  .  لكل الن ة نونصبت أم ي   مأدب ا  ف وق     ،منزلھ ووضعت سكاكین ف
ًا ویخدم ضیفاتھا   . ن یحضرأمرت یوسف   أثم أنھا   ، المنضدة لتقشیر البرتقال   م     ، البسًا ثوبًا ثمین دما حضر یوسف ل وعن

د  )ن قطع أو (نوجرح ، عنھ ن یحولن نظرھنأتستطع النساء  سكاكین یأی اة    توكان ، ھن بال دیھن مغّط ي أی االت ف   البرتق
ھ  دنیح ن أ ر إلى جمال یوسف من غیرظ في النرنفعلن فاستمرولكنھن لم یكن یعلمن ما كن ی، بالدماء  . بأبصارھن عن

ا " :عندما قالت لھن زلیخة  وقفن    ام ھ؟ ت ذي فعلتن ا وضعت  ، ل ا    أن االت لتأكلنھ امكن البرتق دیكن     ،أم ن أی تن تقطع ا أن " وھ
دم  ملیئة بالدماء ن وكانتھیدیأنظرت كل النساء إلى  وث   وكان ال ابھن  یجري فیل ن لزلیخة   .ثی ي     " :فقل ذي ف د ال ذا العب ھ

زل  ستطع   و سحرنا  المن م ن ھ لجم  أل ن نحو أل ھ ابصارنا عن ذٍ عن  "ل ت دئ ن و    إ" : قال ذا حدث لك ان ھ تن أذا ك ھ    ن نظرتن ل
ي   أو ،البث في بیتي باستمرار  ذن أتحكم أنا بنفسي وھوإفكیف  ،بصاركن عنھأ نن تحولألدقائق فلم تستطعن  ا الت راه أن

ا  أ لنھا عن سببأ النساء فیسثم تستمر  !ھزل وال أسقم بسببھأ ذن الإ بعد یوم؟ فكیف وھو یروح ویجيء یومًا نھ في بیتھ
  سقیمة نھ یمتنع عن وصالھا ولھذا ھيأترید فتجیبھن  وال تنال منھ ما

 
  

  :قارن مع ما جاء في سورة یوسف
  
یٍن     َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِدیَنِة اْمَرَأُة اْلَعِزیِز ُتَراِوُد َفَتاَھا َعْن َنْفِسِھ َقْد َشَغَفَھا ُحّبًا ِإنَّا َلَنرَ      { ي َضالٍل ُمِب ا ِف ِمَعْت   ) ٣٠(اَھ ا َس َفَلمَّ

َن             ُھ َوَقطَّْع ُھ َأْكَبْرَن ا َرَأْیَن ْیِھنَّ َفَلمَّ ُرْج َعَل ْت اْخ كِّینًا َوَقاَل ِبَمْكِرِھنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْیِھنَّ َوَأْعَتَدْت َلُھنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُھنَّ ِس
ِریٌم           َأْیِدَیُھنَّ َوُقْلنَ  ٌك َك َذا ِإالَّ َمَل َشرًا ِإْن َھ َذا َب ا َھ ِسِھ          ) ٣١( َحاَش ِللَِّھ َم ْن َنْف ُھ َع ْد َراَودتُّ ِھ َوَلَق ي ِفی ِذي ُلْمُتنَِّن َذِلُكنَّ الَّ ْت َف َقاَل

ِھ َوِإالَّ  َقا) ٣٢(َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن َلْم َیْفَعْل َما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ َوَلَیُكوَن ِمَن الصَّاِغِریَن        َل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْی
یُم     ) ٣٣(َتْصِرْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ َأْصُب ِإَلْیِھنَّ َوَأُكْن ِمْن اْلَجاِھِلیَن     سَِّمیُع اْلَعِل َو ال ُھ ُھ َفاْسَتَجاَب َلُھ َربُُّھ َفَصَرَف َعْنُھ َكْیَدُھنَّ ِإنَّ

  ٣٥-٣٠: یوسف} )٣٥(ا َلُھْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اآلَیاِت َلَیْسُجُننَُّھ َحتَّى ِحیٍن ُثمَّ َبَد) ٣٤(
 

ذكر  ،ضبط من القرآن أ ھاجادیةالقصة ال ل المراودة األ     ن قصة أإذ ت سوة حدثت قب رة الن شرت الفضیحة    ،خی ف انت إذ كی
م     ت زلیخة تحل ا زال ا      وكیف م د زوجھ رغم فضیحتھا عن م  ، بیوسف ب اذا ل زل      ولم ي المن ا ف ھ زوجھ ف یبقی سجن كی  . ی

ة ھذه القصص ال،  أیضًا تشرح كیفیة تقطیع النسوة ألیدیھنھاجادیةالقصة ال شرح ھاجادی د       ت ال محم ي ب ان ف ا ك ي  . م وف
ونھن  كنعلم من مشنا یل إال أننا، ال یعلمنا القرآن لماذا كن یمسكن بسكاكین. غمرة دھشتھن یقطعن أیدیھن وت أن ذلك لك

  .فاكھةیتناولن ال
  

================================================================  
  :  طبعًا أسطورة ُحسن یوسف األسطورّي المذكورة في سورة یوسف، وفي الحدیث الصحیح عند مسلم وأحمد وغیرھما

  
ل وم              (.......... ل قی ال جبری ت ق ن أن ل م ل فقی د صلى اهللا     ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبری ال محم ن معك ق

علیھ وسلم قیل وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بیوسف صلى اهللا علیھ وسلم إذا ھو قد أعطي شطر الحسن   
سماوات  .........) فرحب ودعا لي بخیر    صحیح مسلم ك كتاب اإلیمان ب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى ال
         ١٦٢حديث رقم .تفسیرھا أنھ على النصف من حسن آدم الذي خلقھ اهللا بنفسھ كما یفسرونھاوفرض الصلوات، و

  
  
  
  
  

sh
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 ٢٠٦

  . الیھودیة الغیر قانونیةالھاجادةال توجد في التوراة، وإنما مصدرھا 
================================================================  

  
  . فظھرت لھ عالمة من اهللابعض اللحظات ن یستسلم لرغباتھ فيأن یوسف كاد أ

  
سلم لزلیخة   أنجد  )یوسف یقاوم اإلغراء( ففي موضوع  اد یست ا      ن یوسف یك ا وتبرجھ ي كامل زینتھ ھ   ...وھي ف ر أن غی

  ون لھاءیتر) امرأة أبیھ(وأباه وخالتھ  )المیتة( في اللحظة األخیرة یمتنع ألن أمھ
  
  :كذلك) أساطیر الیھود(تالي وھو موجود في كتاب  كال)مصادر اإلسالم(یحكیھ ابن الوراق في 
  

ستعدا للرضوخ   ، غراء یوسفبإأن تقوم ) العزیز امرأة(تحاول امرأة فوطیفار  والذي في البدایة یرفض إال انھ یصبح م
ي جھل    ، كالعادة. لنھایة عندما یرى رؤیا تردعھ عن ما كان سیفعلھ في رآن ف ا الق ا    یتركن ذه الرؤی ة ھ ي   نأإال . بطبیع ف

ة ال والذي أخذت منھ، )كتاب دیني یھودي (٢: ٣٦سوتاه  م أن  ، روای ال الحاخام یو  " نعل ان حق اب    ' : ن ا ارتك ا نوی كالھم
ھ     ".. ضطجع معيا:" من رداءه قالت لھ ماسكة إیاه. الخطیئة شباك ینادی ي ال ھ ف ! یوسف  !یوسف :" ثم ظھر لھ شكل أبی
ود أخوتك سوف تنقش في أحجار إأسماء  اھن األ ف ر  الك اثني عشر حجراً     [ كب ة ب ة مزین اً حلی ة      كریم یس كھن دیھا رئ یرت

ضاً  ،] المترجم_ینقش اسم سبط واحد على كل حجر، الھیكل عند الیھود م؟ أو     أت، واسمك أی رغب أن یظھر اسمك معھ
تعلم         یٍم؟ فل ن جراِء سلوٍك أث شرَف م ذا ال ھ    : (ستخسر ھ دد ثروَت ي یب ق الزوان لیمان   [.) رفی ال س  " ]رجمالمت _٣: ٢٩أمث

  

ة زلیخة،         لزلیخة أیضًا     وفي محاولة أخرى   ى غرف ة، وعاد إل ة ثانی ة اآلثم  فظھر  بصعوبة عندما خرج اكتسحتھ الرغب
ھ حامالً  اهللا ده   ل ي ی تّیا  إ(  الـ  ف ن ش ھ    )Eben Shetiya ب ھ أن ول ل ا ف إ ویق ذي ت    إن فعلھ ھ سیزحزح الحجر ال وم ن ھ   ق علی

  إلخ....یة، وبدأ في الھرب من سیدتھ، لكن زلیخة أمسكت بقمیصھتتحول إلى أنقاض، فاستفاق یوسف ثاناألرض ف

  
  :قارن ھذا مع سورة یوسف

  
َوابَ      ) ٢٢(َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه آَتْیَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن   { ْت اَألْب ِسِھ َوَغلََّق ْن َنْف ا َع ي َبْیِتَھ  َوَراَوَدْتُھ الَِّتي ُھَو ِف

اِلُموَن            ُح الظَّ ُھ ال ُیْفِل َواَي ِإنَّ َسَن َمْث ْوال َأْن َرَأى       ) ٢٣(َوَقاَلْت َھْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اللَِّھ ِإنَُّھ َربِّي َأْح ا َل مَّ ِبَھ ِھ َوَھ ْت ِب ْد َھمَّ َوَلَق
   ٢٤-٢٢:  یوسف})٢٤(َباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن ُبْرَھاَن َربِِّھ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُھ السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّھ ِمْن ِع

  

================================================================ 
  تفصیل آخر مناقض للقصة التي في التوراة ویذكره القرآن، ھو قصة القمیص الذي ُقدَّ من ُدُبٍر

  
رك  ة ت یدتھ زلیخ ن س ھ م ي ھرب ف ف ول أن یوس وراة تق ین أن الت ي ح صة الفف ول الق دھا، تق ي ی صھ ف ة قمی  أن ھاجادی

ع قصة              ق م رآن یتف د الق ا نج سكت بقمیصھ، وھن ًا وأم سل ھارب ا ان دھا لم ي ی ھ ف ن ثوب ة م رك مزق ادةیوسف ت ، الھاج
  .ویخالف التوراة

  
ول القصة الھاج             َصھ، تق ھ قمی ن ترك ّي الباطل م شاھد الظرف ھ    وفي حین تقول التوراة أن تم اتھامھ ظلمًا فقط بال ة أن ادی

ان               ھ ك ذي قالت ام زلیخة الباطل ال ا، واتھ داء علیھ ة االعت ھ بمحاول ذتھا واتھمت ا أخ ترك مزقة من قمیصھ في یدھا، وأنھ
ھ                  الھاجادة حسب   شھدن ضد یوسف أن تھن ی ذلك حرضت صدیقاتھا المتزوجات وجعل ا ك  بنصیحة من صدیقاتھا وأنھ

ول    طلب منھم وعرض علیھن طلبات جنسیة بذیئة وأزعجھن ل         ھ، تق ا ل شھادة     الھاجادة یدعمن اتھامھ ھ ب ت براءت ھ ثبت  أن
ابن زلیخة الطفل وباستدالل قضاة الكھنة من كون قمیصھ تمزق من الخلف، وأنھ تم سجنھ فقط لمداراة فضیحة زلیخة         

  .زوج الوزیر فوطیفار مقرب الملك



 ٢٠٧

  
رجم ل              نص المت ي ال اه ف ا أدن ى اإللحاد  مرش كذلك فیما قبل ذلك من أحداث سنوردھا كلھ ت ممارسة كل     د إل ا حاول ، أنھ

ر           ات غی رد تلمیح ي األول بمج طوري ف ھ األس دح جمال التملق وم سي ب راء النف ھ واإلغ سي مع راء الجن كال اإلغ أش
اإلغراء        ت ب ده، فحاول ا تری ن م ریح ع ر ص شكل مباش اطئ وب م الخ ل الفھ ا ال یقب م بم ا ث ھ كابنھ ا تعامل حة كأنھ واض

م فرضت     الجسدي، ثم بالعطایا الكث    یرة، ثم بالتھدیدات كأن تحرمھ الطعام أو تتھمھ تھمًا باطلة أو تسجنھ أو تقلع عینیھ ث
  إلخ......علیھ عمًال ثقیال لتحني ظھره

  
ة       ا وخیان ھ لھ ا مجامعت تجابة لرغبتھ ل االس ھ مقاب ھ من ط إلخراج ھ التوس ت علی سجن عرض ھ ال د دخول ى بع ا حت وأنھ

رب    زوجھا، فقال أن البقاء ھنا أفضل م  ة ضد ال ا       . ن أن أصیر معك وأرتكب خطیئ ذلك یمكنھ ا ك ك بأنھ ل ذل ھ قب وھددت
  .اتھامھ باتھامات باطلة أخرى مثلما لفقت لھ تلك التھمتین

  
ھُ          { َشاَء ِإنَّ سُّوَء َواْلَفْح ُھ ال ِصیَن    َوَلَقْد َھمَّْت ِبِھ َوَھمَّ ِبَھا َلْوال َأْن َرَأى ُبْرَھاَن َربِِّھ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْن ا اْلُمْخَل ْن ِعَباِدَن ) ٢٤( ِم

ْسَجَن َأْو         وءًا ِإالَّ َأْن ُی َك ُس ْن َأَراَد ِبَأْھِل َزاُء َم ا َج ْت َم اِب َقاَل َدى اْلَب یَِّدَھا َل ا َس ٍر َوَأْلَفَی ْن ُدُب َصُھ ِم دَّْت َقِمی اَب َوَق َتَبَقا اْلَب َواْس
یٌم    َذاٌب َأِل ْن    ) ٢٥(َع ي َع َي َراَوَدْتِن اَل ِھ ْن         َق َو ِم َصَدَقْت َوُھ ٍل َف ْن ُقُب دَّ ِم ُصُھ ُق اَن َقِمی ا ِإْن َك ْن َأْھِلَھ اِھٌد ِم ِھَد َش ِسي َوَش َنْف

اَل ِإنَّ      ) ٢٧(َوِإْن َكاَن َقِمیُصُھ ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُھَو ِمْن الصَّاِدِقیَن   ) ٢٦(اْلَكاِذِبیَن   ٍر َق ْن ُدُب دَّ ِم َصُھ ُق ْن  َفَلمَّا َرَأى َقِمی ُھ ِم
اِطِئیَن       ) ٢٨(َكْیِدُكنَّ ِإنَّ َكْیَدُكنَّ َعِظیٌم      ْن اْلَخ ِت ِم ِك ُكن َذْنِبِك ِإنَّ َتْغِفِري ِل -٢٤: یوسف } )٢٩(ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َھَذا َواْس

٢٩  
َصَم وَ  { صَّاِغِریَن          َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیِھ َوَلَقْد َراَودتُُّھ َعْن َنْفِسِھ َفاْسَتْع َن ال وَن ِم ْسَجَننَّ َوَلَیُك ُرُه َلُی ا آُم ْل َم ْم َیْفَع ِئْن َل َل
اِھِلیَن               ) ٣٢( ْن اْلَج ْن ِم ْیِھنَّ َوَأُك ُب ِإَل َدُھنَّ َأْص ي َكْی ْصِرْف َعنِّ ِھ َوِإالَّ َت ْدُعوَنِني ِإَلْی ا َی يَّ ِممَّ بُّ ِإَل ) ٣٣(َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَح

یٍن      ) ٣٤( َربُُّھ َفَصَرَف َعْنُھ َكْیَدُھنَّ ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم    َفاْسَتَجاَب َلھُ  ى ِح ْسُجُننَُّھ َحتَّ اِت َلَی ا َرَأْوا اآلَی ُثمَّ َبَدا َلُھْم ِمْن َبْعِد َم
  ٣٥-٣٢: یوسف} )٣٥(
  
یَِّدَھا             { ا َس ٍر َوَأْلَفَی ْن ُدُب َصُھ ِم دَّْت َقِمی ْسَجَن َأْو          َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَق وءًا ِإالَّ َأْن ُی َك ُس ْن َأَراَد ِبَأْھِل َزاُء َم ا َج ْت َم اِب َقاَل َدى اْلَب َل

یٌم    َذاٌب َأِل ْن            ) ٢٥(َع َو ِم َصَدَقْت َوُھ ٍل َف ْن ُقُب دَّ ِم ُصُھ ُق اَن َقِمی ا ِإْن َك ْن َأْھِلَھ اِھٌد ِم ِھَد َش ِسي َوَش ْن َنْف ي َع َي َراَوَدْتِن اَل ِھ َق
ْن        ) ٢٧(َوِإْن َكاَن َقِمیُصُھ ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُھَو ِمْن الصَّاِدِقیَن    ) ٢٦ (اْلَكاِذِبیَن ُھ ِم اَل ِإنَّ ٍر َق ْن ُدُب دَّ ِم َصُھ ُق َفَلمَّا َرَأى َقِمی

كِ   ) ٢٨(َكْیِدُكنَّ ِإنَّ َكْیَدُكنَّ َعِظیٌم      َذْنِبِك ِإنَّ َتْغِفِري ِل اِطِئیَن    ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َھَذا َواْس ْن اْلَخ ِت ِم -٢٥:  یوسف })٢٩( ُكن
٢٨  
  

دًا     الھاجادةال شكَّ أن ترتیب أحداث القصة األحدوثة في   ٌد ج ھ محم ط فی  عقالنّي جدًا، عكس القرآن فترتیبھ لألحداث غل
ك              ا یحفظون تل ستمعھا سمعًا من شخص أو أشخاص م وجعلھ غیر عقالنّي، وھذا طبیعي ألنھ في قصص كھذه كان ی

  .ى لغات أخرى سوى في العصر الحالّيفي غیر لغاتھا األصلیة مترجمة إل، وھي لم تتوفر ھاجادیةیر الاألساط
  

ًا لل   بالتالي القصة األصلیة والعقالنیة    ب األحداث تبع ار         ھاجادة في ترتی ور فضیحة زوجة فوطیف م سجنھ ف أن یوسف ت
ھ مضطر           ھ أن ار ل ذار فوطیف م اعت اد یوسف، رغ دارة الفضیحة، وإبع اء       لم دیھن أثن ن أی ي قطع سوة الالت ا قصة الن ، أم

رتین إلغواء یوسف               ا األخی ل محاولتیھ أتي قب ال فت شیر البرتق ة اإلغواء أو      . إمساكھن بسكاكین تق أتي قصة محاول م ت ث
د                    م بع سجن، ث ده بال ا لتھدی أتي محاوالتھ ك األحداث ت ل كل تل ھ، وقب ھ وإغوائ باألحرى آخر وأھم محاولتین للتحرش ب

ل      تي محاولتھا إلغوائھ بأن یفعل ما ترید مقابل إخراجھ من السجن   سجنھ تأ  ات أخرى ضده مث ق اتھام  وأنھا یمكنھا تلفی
  .التھمتین اللتین لفقتھما ضده یعني تھمتھا لھ وتھمة النساء المتزوجات صواحبھا لھ

  
دكن  {ولنالحظ قول محمد     ن كی الزیف، ول         } إنھ م ساء ضد یوسف ب شھادات الن ا ل شیر ھن و ی ًا كل    فھ یس المقصود طبع

  . لكنھ غلط في ترتیب األحداث ولم یروھا كلھا، وفقد بعض األجزاء والتفاصیل منھا.جنس النساء
  
  



 ٢٠٨

  :ةیَِّنروى البخارّي في صحیحھ، على فرض صحة ھذه القصة الُس
  

  :حدثني مالك، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة أم المؤمنین:  حدثنا إسماعیل- ٦٨٧٣
اس   : (ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال في مرضھ    أن رسو  شة  ). مروا أبا بكر یصلي بالن ت عائ ت : قال ا بكر إذا   : قل إن أب

اس    : (فقال. قام في مقامك لم ُیسمع الناس من البكاء، فمر عمر فلیصل         ا بكر فلیصلِّ بالن شة  ). مروا أب ت عائ ت  : فقال فقل
اس      قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم ُیسمع : لحفصة اء، فمر عمر فلیصل بالن ن البك ال    .  الناس م ت حفصة، فق ففعل

اس  : (رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      شة   ). إنكنَّ ألنتنَّ صواحب یوسف، مروا أبا بكر فلیصلِّ للن ت حفصة لعائ ا  : فقال م
  .كنت ألصیب منك خیرًا

  
================================================================  

صالح        الھاجادة قصص  آخر للقصة یشترك فیھ القرآن و یلتفص ات ل ع اختالف وراة، م ي الت ھ ف ھو ،الھاجادة  وال وجود ل
  ھلھاأالذي من  الشاھد قصة

  
اوم اإلغراء   (ففي فصل   د   )یوسف یق ط شھراً أحد عشر    بعمر  ا رضیعاً ن لزلیخة طفلً  أنج البرا   ،  فق شھد لیوسف ب ءة ی

ستدل ع  ). العزیز(لناس منھم والده فوطیفار مام مجموعة من اأ زلیخة یتھم أمھو م ی ى ولكنھ ل ھ بواس  ءبرا ل وب ت ، طة الث
ة فحسب القصة ال  وا      ھاجادی ذین حكم م ال ة ھ راءة یوسف   أن القضاة الكھن ف     بب ن الخل د تمزق م ذا  ،  ألن القمیص ق ولھ

سجن    بريء وزلیخة ھي التي تحرشت بھ، لكنھمھحكموا بأن یوسف ال یستحق القتل وعلموا أنالسبب  ھ بال وا علی   حكم
ھ             )العزیز(فوطیفارزوجة  لئال یلوث الخبر سمعة      ريء وأن ھ ب م أن ھ یعل ھ بأن ذر من سجن تع ي ال ار ف اه فوطیف  ، وحین ألق

  . مضطر لسجنھ من أجل سمعة طفلھ على حد تعبیر القصة
 

   :یوسف قارن ھذه القصة مع ما ورد في سورة
  
اِذِبیَن           َقاَل ِھَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َوشَ     { ْن اْلَك َو ِم َصَدَقْت َوُھ ٍل َف ْن ُقُب دَّ ِم ُصُھ ُق اَن َقِمی ا ِإْن َك َوِإْن ) ٢٦(ِھَد َشاِھٌد ِمْن َأْھِلَھ

صَّاِدِقیَن        ْن ال َو ِم ْن كَ        ) ٢٧(َكاَن َقِمیُصُھ ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُھ ُھ ِم اَل ِإنَّ ٍر َق ْن ُدُب دَّ ِم َصُھ ُق ا َرَأى َقِمی َدُكنَّ   َفَلمَّ ِدُكنَّ ِإنَّ َكْی ْی
  ٢٩-٢٦: یوسف} )٢٩(ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َھَذا َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكنِت ِمْن اْلَخاِطِئیَن ) ٢٨(َعِظیٌم 

  
      ٣٥: یوسف} )٣٥(ُثمَّ َبَدا َلُھْم ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اآلَیاِت َلَیْسُجُننَُّھ َحتَّى ِحیٍن {
  

  .وھذا غیر عقالنّي على اإلطالق. جعل ھذه اآلیة بعدھا قصة النسوة الالتي قطَّْعَن أیدیھنَّلكنھ ی
 

   .ن الشاھد یشھد بما رآهأمع ، الشاھد یستدل نأمن القرآن الذي یقول وأصح  أوضح ھاجادیةوالقصة ال
  

الً   ولم یكن ابن عباس جاھال باألصل الیھودي للقصة       ان طف شاھد ك ة       ، ذ وأن فیھا أن ال ان یعرف لعب ذي ك ك الرجل ال ل
ي        د  محمد ووصفھ محمد في حدیث صحیح منسوب لھ بحبر األمة، فجاء ف سند أحم ى كالم    حسن  حدیث  م وف عل  موق

  :ابن عباس
  

  َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعِن َبْیٍرُج ْبِن َسِعیِد َعْن السَّاِئِب ْبِن َعَطاِء َعْن َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َأْخَبَرَنا الضَِّریُر ُعَمَر َأُبو َحدََّثَنا - ٢٦٨٢
 َھِذِه َما ِجْبِریُل َیا َفُقْلُت َطیَِّبٌة َراِئَحٌة َعَليَّ َأَتْت ِفیَھا ِبي ُأْسِرَي الَِّتي اللَّْیَلُة َكاَنْت َلمَّا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل

 َذاَت ِفْرَعْوَن اْبَنَة ُتَمشُِّط ِھَي َبْیَنا َقاَل َشْأُنَھا َوَما ُقْلُت َقاَل َوَأْوَلاِدَھا ِفْرَعْوَن اْبَنِة َماِشَطِة اِئَحُةَر َھِذِه َفَقاَل الطَّیَِّبُة الرَّاِئَحُة
 َقاَلْت اللَُّھ َأِبیِك َوَربُّ َربِّي َوَلِكْن َلا َقاَلْت َأِبي ِفْرَعْوَن اْبَنُة َلَھا َفَقاَلْت اللَِّھ ِبْسِم َفَقاَلْت َیَدْیَھا ِمْن اْلِمْدَرى َسَقَطْت ِإْذ َیْوٍم

 ُنَحاٍس ِمْن ِبَبَقَرٍة َفَأَمَر اللَُّھ َوَربَُّك َربِّي َنَعْم َقاَلْت َغْیِري َربا َلِك َوِإنَّ ُفَلاَنُة َیا َفَقاَل َفَدَعاَھا َفَأْخَبَرْتُھ َنَعْم َقاَلْت ِبَذِلَك ُأْخِبُرُه
 ِعَظاِمي َتْجَمَع َأْن ُأِحبُّ َقاَلْت َحاَجُتِك َوَما َقاَل َحاَجًة ِإَلْیَك ِلي ِإنَّ َلُھ َقاَلْت ِفیَھا َوَأْوَلاُدَھا ِھَي ُتْلَقى َأْن ِبَھا َأَمَر ُثمَّ َفُأْحِمَیْت
 َأْن ِإَلى َواِحًدا َواِحًدا َیَدْیَھا َبْیَن َفُأْلُقوا ِبَأْوَلاِدَھا َمَرَفَأ َقاَل اْلَحقِّ ِمْن َعَلْیَنا َلِك َذِلَك َقاَل َوَتْدِفَنَنا َواِحٍد َثْوٍب ِفي َوَلِدي َوِعَظاَم



 ٢٠٩

 اْلآِخَرِة َعَذاِب ِمْن َأْھَوُن الدُّْنَیا َعَذاَب َفِإنَّ اْقَتِحِمي ُأمَّْھ َیا َقاَل َأْجِلِھ ِمْن َتَقاَعَسْت َوَكَأنََّھا ُمْرَضٍع َلَھا َصِبيٍّ ِإَلى َذِلَك اْنَتَھى
  َتَحَمْتَفاْق
 اْبَنِة َماِشَطِة َواْبُن ُیوُسَف َوَشاِھُد ُجَرْیٍج َوَصاِحُب السََّلام َعَلْیِھ َمْرَیَم اْبُن ِعیَسى ِصَغاٌر َأْرَبَعٌة َتَكلََّم َعبَّاٍس اْبُن َقاَل َقاَل

  . ِفْرَعْوَن
  

   حدیث حسن موقوف على ابن عباس
  

================================================================  
ساقي   :  قتل الملك للخباز وتركھ للخمار، كالتالي ھاجادیةتفسر القصة ال   وجد فرعون في خبز الخباز حصى وفي خمر ال

شار      ا است ذبابة، وقدما ذلك إلى الملك، فاعتبرھا مؤامرة ضده، وسجنھما، وتنبأ یوسف وفسر حلمیھما ومصیریھما، ولم
شاریھ أشاروا علی       ا سقطت             فرعون مست ساقي فإنم ا ال ھ، أم ًا إال بإھمال ز حتم دخل الخب م ی از ألن الحصى ل ل الخب ھ بقت

  .الذبابة في الكأس دون أن یالحَظ، وھذا تفسیر لطیف وظریف
  

================================================================  
ی    د س سي       تفصیلة أن یوسف طلب من المسجون الذي سینجو أن یذكره عن ٍم ودم، ون ساٍن لح ى إن د عل ده فرعون، واعتم

ن        أخوذ م و م ل، وھ ذا التعلی وراة بھ ي الت ود ف ر موج نیَن، غی ضَع س سجن ب ي ال ث ف ى اِهللا، فلب اَد عل ادةاالعتم   الھاج
  .الیھودیة

ِنیَن    َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّھ َناٍج ِمْنُھَما اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّْیَطاُن     { ْضَع ِس سِّْجِن ِب :  یوسف })٤٢(ِذْكَر َربِِّھ َفَلِبَث ِفي ال
٤٢  
  
  

  :، ھكذاالھاجادةنقرأ عن قصة المسجونین في 
  

ي                  ة الت ن الزنزان ھ، ویحرره م ًا مع ذا حق دما یحدث ھ ھ، عن أعطاه التفسیر المناسَب لحلمھ، وترجاه أن یجعلھ في ذاكرت
  .ُحِبَس فیھا

  :نقرأ) أحالم فرعون(وتحت عنوان 

اُر قصة             سَي الخم ن اِهللا ن أمٍر م ما ملخصھ أنھ ب
اَر             َر اُهللا الخمَّ ى ذكَّ ًا، حت د عام ا إال بع م یحلھ ھ ول ى ذاكرِت دة عل ل اُهللا عق ًا، وجع یوسف عام

رب و   م. "ل أحالم فرعون التي سبَّبھا اُهللا لھبیوسف وقصة تفسیره للحلمین من خال    ى ال ان  بارك الرجل الذي یتكل عل ك
ي            ]المترجم _٧: ١٧یشیر النص إلى إرمیا     [" الرب متكلھ  ھ ف ھ وضع ثقَت ًا أن ي عشر عام  وكان سبب سجن یوسف اثن

ده    . اللحم والدم، وتوسل لرئیس الخدم، فنسي كبیر الخدم وعَده       یس الخدم وع ھ    وعندما تذكر رئ وقصة یوسف ومعجزت
ي      ك ف في تفسیر الحلمین، یقول للفرعون أن یتذكر الیوَم أنھ ارتكَب خطیئتین األولى نسیانھ یوسَف والثانیة أنھ یرى المل

  .إلخ وكالم مقارب مما في التوراة......مشكلة ولم ُیعلمھ بیوسف الذي یمكنھ تفسیر األحالم من اِهللا
  

================================================================  
ددة       نتعلم في القرآن واب متع ن أب دخلوا م ھ أن ی شابھة  ، أن یعقوب یخبر أبنائ ي ، بصورة م ا   وف دراش رّب اً  م ى  تعلیق  عل
وین    وراة   (سفر التك ن الت وب  ، (Parashah) ٩١تحت براشاه   ) م م  "  یعق ول لھ ة واحدة ال      :یق ن بواب دخلوا م ال ت

  ".غیرھا
  .الھاجادةوھو نفس ما تقولھ . لقرآن أن یعقوب كان یشعر بأن یوسف حي بروحھ النبویة الصالحةویخبرنا ا

  



 ٢١٠

  :من كتاب أساطیر الیھود) إخوة یوسف یذھبون إلى مصر(نقرأ من موضوع 
  

ة      ا، والعربی ى فینیقی ا عل دریجیًا خراَبھ سطت ت صریین، ب ین الم اِء ب ى األغنی شاق أوًال عل ت الم ي أوقع ة، الت ، المجاع
تھم         _كرجال شباب _رغم أن أبناء یعقوب   . وفلسطین ھ راعي بی ا عرف وا بم یترددون على الشوارع والطرق، لكنھم جھل

ي مصر      اء      . الكبیر یعقوب، أن الذرة یمكن أن ُتْجَلَب من مصر، أیضًا شكَّ أنَّ یوسَف ف ھ أثن ي غادرت ة، الت روحھ النبوی
  .  ......واآلخِر في رؤى خافتٍة، وصمََّم أن ُیرِسَل أبناَءه إلى مصروقت أساه على ابنھ، ظلت تظھر نفسھا بین الحیِن 

ًا              اَءه أال یظھروا علن َر أبن وام المحیطة، أم ع األق ،ولنفس سبب خوِفِھ من بني عیسو وبني إسماعیل، لتجنب االحتكاك م
اد الحرب  دیھم، وال بعت ي أی ز ف اهَ . والخب ذبوا االنتب رجح أن یج ن الم م م م أنھ ھ یعل ولّيوألن وامھم البط سبب ق أو (=، ب

ابِ      ف. ومظھرھم الوسیم ) الفروسّي ِس الب ذا _قد حذرھم من الدخول إلى المدینِة كلھم معًا من نف م    _ أو ك َسھم كلَّھ ُرُوا أنف ُی
  ]المترجم_أي الحسد[. لكي ال تقَع علیھم العیُن الشریرة. معًا في أي مكاٍن علنًا

  

  
  : نقرأ)الرحلة الثانیة إلى مصر(وتحت عنوان 

  
ا               م فیھ ي اتھمھ ى الت د األول ي بع ى مصر، یعن ة إل تقول أسطورة أخرى طویلة أن یعقوب قبل إرسال أبنائھ للرحلة الثانی

و     ر یھ ھ األكب ر ابن وب أم صغیر، أن یعق امین ال اھم بنی راءتھم أخ ى ب ًا عل نھم برھان ب م یس وطل م جواس ُف أنھ ا ذیوس
اء          بإعطاء رسالة لنائب الملك الذي طبعًا لم یك       اءه أبری ا أن أبن ھ فیھ شرح ل ھ یوسف، ی سھ ابن ن یعرف یعقوب أن ھو نف

رزق              ستطیع تحصیل ال ھ، وال ی َذ من ذي ُأِخ من تھمة التجسس وأنھ رجل عجوز مسكین أصیب العمى حزنًا على ابنھ ال
  .لھم، وأنھ أرسلھم كذلك لیلتمسوا ابَنھ یوسَف، لعلھم یجدونھ ھناك

  
  

  :الھاجادة ھذه التفاصیل غیر التوراتیة من نقارن مع القرآن، الذي أخذ
  
ِھ                 { ُم ِإالَّ ِللَّ ْيٍء ِإْن اْلُحْك ْن َش ِھ ِم ْن اللَّ نُكْم ِم ي َع ا ُأْغِن ٍة َوَم َواٍب ُمَتَفرَِّق ْن َأْب َوَقاَل َیا َبِني ال َتْدُخُلوا ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِم

ْيٍء          ) ٦٧(ْل اْلُمَتَوكُِّلوَن َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوَعَلْیِھ َفْلَیَتَوكَّ  ْن َش ِھ ِم ْن اللَّ ْنُھْم ِم ي َع اَن ُیْغِن ا َك وُھْم َم َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن َحْیُث َأَمَرُھْم َأُب
  ٦٨-٦٧: یوسف } )٦٨(وَن ِإالَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َیْعُقوَب َقَضاَھا َوِإنَُّھ َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُم

  
ِصُفوَن              { ا َت ى َم ْسَتَعاُن َعَل ُھ اْلُم ٌل َواللَّ َصْبٌر َجِمی رًا َف ُسُكْم َأْم  } )١٨(َوَجاُءوا َعَلى َقِمیِصِھ ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُف

  ١٨: یوسف
  
َك    { ا ِإنَّ اْبَن اِفِظیَن          اْرِجُعوا ِإَلى َأِبیُكْم َفُقوُلوا َیا َأَباَن ِب ح ا ِلْلَغْی ا ُكنَّ ا َوَم ا َعِلْمَن ِھْدَنا ِإالَّ ِبَم ا َش َرَق َوَم َة   ) ٨١(َس َأْل اْلَقْرَی َواْس

َصاِدُقوَن       ا َل ا َوِإنَّ ا ِفیَھ َصْبٌر َجِمی        ) ٨٢(الَِّتي ُكنَّا ِفیَھا َواْلِعیَر الَِّتي َأْقَبْلَن رًا َف ُسُكْم َأْم ْم َأنُف وََّلْت َلُك ْل َس اَل َب ُھ َأْن   َق َسى اللَّ ٌل َع
َو             ) ٨٣(َیْأِتَیِني ِبِھْم َجِمیعًا ِإنَُّھ ُھَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم    ْزِن َفُھ َن اْلُح اُه ِم ضَّْت َعْیَن َف َواْبَی ى ُیوُس َفى َعَل ا َأَس اَل َی ْنُھْم َوَق َولَّى َع َوَت

ى    ) ٨٥(وَن َحَرضًا َأْو َتُكوَن ِمْن اْلَھاِلِكیَن َقاُلوا َتاللَِّھ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُیوُسَف َحتَّى َتكُ     ) ٨٤(َكِظیٌم   ي ِإَل ي َوُحْزِن َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّ
ُھ ال     ) ٨٦(اللَِّھ َوَأْعَلُم ِمْن اللَِّھ َما ال َتْعَلُموَن        ِھ ِإنَّ ْن َرْوِح اللَّ ُسوا ِم َئُس  َیا َبِني اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِھ َوال َتْیَئ َیْی
  ٨٧-٨١:  یوسف})٨٧(ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإالَّ اْلَقْوُم الَكاِفُروَن 

  
ي إسرائیل    ذكِّأویجب أن   وب (ر ھنا أن القرآن یجعل رحالِت بن ل كشف یوسف عن         ) یعق ى مصر ثالث رحالت قب إل

  .لرحلة الثالثة حسب القرآنشخصیتھ، بینما ھي في التوراة رحلتان فقط، لذا تتوازى الرحلة الثانیة في التوراة  مع ا
  

================================================================  



 ٢١١

ھ لص  أیوصف ، یوجد الكأس في كیس بنیامین عندما ھ  ، ن ول أخوت سِرقْ " ،یق َرقَ   إْن َی د َس ُل     َ فَق ْن َقب ُھ ِم ستنفذ  ". أٌخ َل ی
دراش      . أن یتھموا یوسف بالسرقة )لھم(ھم في محاولتھم تفسیر كیف أمكن اءالمفّسرون ذك ن خالل الم سیر م سھل التف ی

ھ     الذي یشیر إلى نقطة وھي أن د سرقت قبل امین ق ل         ، أم بنی ھ راحی ت فی ذي حمل ت ال ى الوق الطبع إل شیرین ب زوجة  (م
ا  أصنام أبیھا ، وأم یوسف وبنیامین یعقوب ة      سارقة إیاھ ا حسب القصة التوراتی ّرت مع زوجھ رجم . وف ة أب ) المت ا  آلھ یھ

  .)٣٥ -١٩: سفر التكوین اإلصحاح الحادي والثالثون(المنزلیة 
  

  : كما ترجمھ لویس جینبرج في كتابھ أساطیر الیھودھاجاديوھذه ترجمة النص ال
  

رأ     ]  یوسفَ خادُم=[لقد فتَّش    دأ ب ان الكأس، ب ى   كلَّ الُجَعب، ولكي ال یثیَر الشكَّ في أنھ علم أین كان مك ر، حت وبین األكب
صة   : "في غضٍب صاَح فیھ إخوتھ. نیامین، األصغر، وُوِجَدْت الكأُس في جعبِتھ   ب إلى ب  وصل وذھ  ن الل ّص واب ! أیھا الل

ا      ھ علین َت تجلب صوصیتھا، واآلَن أن ا بل ى أبین اَر عل ْت الع َك جلب ابَ ."  أم ھ أج ِر طف   : "لكن شرِّ أم ُر ك ذا األم ل ھ ِل ھ
  " مل اإلخوة الذین باعوه إلى العبودیة؟ع،المعیِز

ھ   سو كانوا وھم ُیقادون عائدین إلى یستمر النص في األسفل، فیقول أنھم     ی ى كتِف َف، یضربون أخاھم الصغیَر بنیامین عل
وفئ لخضوعھ             ذلك ك ي صمٍت صابٍر، ول سیئة ف اِت ال مرددین نفس تلك الكلماِت التي قالوھا، وتحمل الضرباِت والكلم

  ".حبیب اهللا"،وسمَّاه " بین كتفیھتسكن "للضربات على كتِفھ، بأن جعل اُهللا سكینَتھ 

  

  :مالحظات
  

  قمیص یوسفبھ المقصود الدم الكذب للماعز الذي لطخوا : قولھم طفل المعیز
  

یس       ي عشر، ول ما ھو موصوف بھ بنیامین، مأخوذ من مباركة موسى لِسبط بنیامین عندما قبل موتھ بارك األسباط االثن
ا    «: َوِلَبْنَیاِمیَن َقاَل١٢(: بنیامین، ھذه مغالطة لعمل تلك األسطورة      ِھ آِمًن ْسُكُن َلَدْی رَّبِّ َی ْیَن     . َحِبیُب ال اِر، َوَب وَل النََّھ ْسُتُرُه ُط َی

  ١٢: ٣٣التثنیة) .»َمْنِكَبْیِھ َیْسُكُن
  

  :نقارن مع القرآن
  
ِك ِإالَّ َأْن     َفَبَدَأ ِبَأْوِعَیِتِھْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخیِھ ُثمَّ اْسَتْخَرَجَھا ِمْن ِوَعاِء َأِخی    { ِن اْلَمِل ي ِدی اُه ِف ِھ َكَذِلَك ِكْدَنا ِلُیوُسَف َما َكاَن ِلَیْأُخَذ َأَخ

فُ   ) ٧٦(َیَشاَء اللَُّھ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم      رََّھا ُیوُس ُل َفَأَس  َقاُلوا ِإْن َیْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُھ ِمْن َقْب
  ٧٧-٧٦: یوسف} )٧٧(ِفي َنْفِسِھ َوَلْم ُیْبِدَھا َلُھْم َقاَل َأْنُتْم َشرٌّ َمَكانًا َواللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َتِصُفوَن 

  
وب أي    یبدو أن محمدًا ألنھ لم یحِك قصة یعقوب مع البان لسخافتھا وغثاثتھا ولم یورد أي تفاصیل من ال         وراة عن یعق ت

ان      ، ألنھا كلھا أساطیر  إسرائیل أرض كنع د ب م لفكرة الوع ح       –سخیفة ودع ال مالم اك ب ة وشخصیتھ ھن سطین المحتل  فل
ا فادعت          ان عنھ ا الب یش أبیھ فعًال، وألنھ ترك تلك الثغرة الكبیرة التي فیھا سرقة زوج یعقوب ألصنام أبیھا وبحث وتفت

فر              ول ألن كل قصص ِس ا، أق ا تحتھ ي خبأتھ ة     أنھا حائض لكي ال یجد أبوھا األصنام الت وین وكل األسفار الیھودی  التك
حة        ر واض شوھة وغی صورة م صبح ال ھ وإال ت ھ كل ب أن تحكی وح یج ھ بوض صل لتحكی طوري مت اریخي أس یاق ت س
ة        ومشوشة جدًا، وھذا ما حدث في قصص القرآن كما نرى، وفي حالتنا التي أمامنا مثًال حل محمد المشكلة بأسوأ طریق

ن       ھ سرق م سوف بأن وا ی م اتھم ال أنھ ألیف         فق سلمین حاولوا ت سرین الم ل، وبعض المف ى القصة الجمی سدًا معن ل مف  قب
ي     : تفسیر من عندھم دون نص من القرآن أو أحادیث محمد، فقالوا كما یفسرھا ابن كثیر      ده أب قیل كما قد سرق صنَم ج

  .ر القرآن العظیم لھإلخ وتخبطوا في تفسیرھا، راجع قصص األنبیاء البن كثیر وكتاب تفسی...وقیل وقیل. أمھ فكسره
================================================================  
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  :مرشد إلى اإللحادقام بھ ) یوسف وزلیخة(ترجمة الجزء األھم لقصة 
  

  ."سیكون أفضل لو تھتمین بعائلِتِك! كيرت ستستمرین في التحدث ھكذا معي؟ اإلى متى: "یوسف
  

  ." أھتم بھ، سواَك أنَت فقطال شيء في بیتي: "زلیخة
  

دقت   . بینما تحدثت ھكذا لم یرفع عینیھ حتى لسیدتھ. لكن فضیلة یوسف ظلت غیَر متزعِزعة      دما أغ ظل صامدًا سواء عن
ل         ث للی ساء، وثال ًا لكل صباح، وآخر للم ھ     . علیھ بالھدایا، إذ زودتھ بالمالبس ثوب ارة مخاوف ن إث د م ن التھدی إذ . وال تمك

ت أتھمَك: "قال یدك  س ام س ٍة أم تھٍم زائف فُ  ."  ب ا یوس رد علیھ وم  : "ف دل للمظل ري الع رب یج ور[ ."ال _ ٦: ١٠٣المزم
ور [ ."الرب یعطي الطعاَم للجائع : "عندئٍذ رد یوسف ." سأحرمَك من الطعاِم: "  أو  ]المترجم رجم _١٤٦المزم : أو]  المت

سجن  " ٍذ رد یوسف  ."  سألقیَك في ال سجناءَ   : "عندئ ق ال رب یطل ور ال[ ."ال رجم _١٤٦مزم یًال    : " أو ]المت ًال ثق سأضع عم
ك    ٍذ رد  ."  علیَك سیحني قامت رب ی : "عندئ یم ال ین ق رجم _١٤٦و١٤٥المزموران  [ ." المنحن كَ  : "  أو]المت ."  سأعمي عینی

  ]المترجم_١٤٦المزمور[ ."الرب یفتح عیني األعمى: "عندئٍذ رد
  
  

ات            ض بالكلم ھ، رف داھناِتھا مع ستعمل م دأت ت ت   ." شى سیدي أخ : "عندما ب ن زلیخة قال أقتلھ : "، لك أجاَب یوسُف   ."  س
ة، باإلضافة؟    : "بامتعاٍض ك     "  غیر كاٍف أنك ستقومین بزنیة معي، تریدین أن تصیري قاتل ى ذل م عالوة عل م تكل ا  : "ث أن

  ."أخشى من ربي
  

  ."إنھ لیس ھنا لیراَك! ھراء: "زلیخة
  

  ."رةعظیم ھو الرب وممجد بعظمة، وعظمتھ غیر مسبو: "یوسف
  

فقال . رى ما كانت على وشك فعلھعقب ذلك أخذت یوسف إلى غرفتھا، حیث صنٌم مثبَّت فوَق السریر، فغطتھ، لكي ال ی      
ة خالل كلِّ األرضِ                 : "فسوی ًا وجیئ دوران ذھاب رب ت ا ال ذكري، عین صنم، ت ي ال ِت عین ِك غطی م أن ائالً  ."  رغ : أكمل ق
ر     . نعم، عندي العدید من األسباب ألجل الربِّ " ا أكث  فآدم ُطِرَد من الفردوِس بسبِب انتھاِك أمٍر بسیط، كم یجب أخاف أن

ًا    ًا مھلك ُت إثم ا ارتكب رب، إذا م اَب ال ًا(=عق ا) موبق دًا كالزن ا    ! ج ن عائلتن وب م ضو محب ار ع ى اختی اد عل رب اعت ال
ر    رب   كأضحیة لنفسھ، لعلھ رغب بترك االختیار لي، لكن إذا فعلُت مشیئتِك، سأجعل نفسي غی ذلك  . صالح كأضحیٍة لل ك

ا    ]. یحب اهللا[الرب اعتاد على الظھور فجأة، في رؤى اللیل، لمن یحبھ        وب، وأن ھكذا فعل فظھر إلبراھیم وإسحاق ویعق
زع حق       . أخاف أنھ قد یظھر لي في عین اللحظة بینما أدنس نفسي معكِ         ذي ن دي، ال ذلك أخاف وال وكما أخاف الرب، ك

ھ البكر رأ       ن ابن ي       البكوریة م ّي، وأعطاه ل ر أخالق سبب عمل غی ین ب ین       . وب ِك، سوف أشارك أخي رأوب ذت غایت إذا نف
ھ                 . مصیَره ا اتجاھ د فكرت بھ ي ق سیدتھ الت شھوة الفاسقة ل ات سعى یوسف لمعالجة ال ذه الكلم و    .  بمثل ھ تم ھ ا اھ وبینم

ارًا آلر       ان سیعقب، وال اعتب ذي ك دیس       باالبتعاد عن إثم شائن، لیس خوفًا من العقاب ال ي تق ھ رغب ف ن ألن اس، لك اء الن
راً _شعوره ھذا لم تكن زلیخة لتفھَمھ، وعندما.  اسم الرب، تبارك ھو في كل العالم   ة      _أخی ي لغ ھ ف شھوة، أخبرت ساقتھا ال

ت لیوسف             ا، فقال َص عنھ د، ونك ا تری ن         : "ال تحتمل الفھم الخاطئ بم رأة متزوجة؟ ل ست ام ذ مرادي؟ أل رفض تنفی م ت ل
تَ   یكتشَف أحٌد ما   ساء             : "فأجاب یوسف   ."   قد فعل ف بالن ا، فكی د حرمن علین ر المتزوجات ق وثنیین غی ساء ال ت ن إذا كان

لَ یالمتزوجات؟ كما أن اهللا حٌي، لن أرتكَب ھذه الجریمة التي ترید      ن        ."  نني أن أفع ر م دواِت الكثی َع یوسُف ق ذا ابت ي ھ ف
سالِتھم    الرجال األتقیاء، الذین یلفظون قسمًا في اللحظة التي یك         َع ب ذا جم ونون في خطٍر االستسالم لإلغراء، ویطلبون بھ

  .األخالقیة للتحكم في غرائزھم الشریرة
  

ا،                   ساء مصر لزیارتھ ل الوطأة، وجاء كل ن ي مرض ثقی عندما لم تستطع زلیخة التغلَب علیھ، إلقناعھ، رمتھا رغبتھا ف
ك؟       لم أنت ضعیفة ومھزولة جدًا ھكذا؟ ھل یعوزِك شي    : "وقلن لھا  ي عین المل ٍة ف ًا وذا نعم رًا عظیم ٌء؟ ألیس زوجِك أمی
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ھذا الیوم سیكون معلومًا لكن : "ھل ھو ممكن أنِك ال تستطیعین اقتضاَء أي شيء مما یریده قلُبِك؟  فأجابتھم زلیخة، قائلة  
  ."عندما یأتي الذي منھ أصابتني الحالة التي ترینني فیھا

  
ات بتحضیر الط     ا الخادم ى             أمرت جاریاِتھ د وضعت سكاكین عل ا، لق ي بیتھ امھن ف ة أم ساء، ووضعت مأدب ل الن ام لك ع

ى ضیوفھا            دََِّم عل دما حضر یوسُف،    .  الطاولة لتقشیر البرتقال، ثم أمرت یوسَف بالبروز، مرتدیًا ثیابًا ثمینة، وأن یخ عن
نھن     لم تستطع النساُء رفَع أعینھنَّ عنھ، وقطَّْعَن كلھن أیدیھن بالسكاكین، وُغِطَیتْ    دم، كل دیھن بال ي أی االُت ف َر  _ البرتق غی

  .ھن عنھناستمررن في التحدیق في جمال یوسف دون تحویل عیو_عالماٍت بما یفعلن
  

دیكن : "ثم قالت لھن زلیخة    ُل   ."  ماذا قد فلعتن؟ شاھدن، لقد وضعُت البرتقاالِت أمامكن لألكل، وأنتن قطعتن أی نظرت ك
ِك     : "كنَّ غارقاٍت بالدم، وقد تدفق إلى أسفل ولطخ ثیابھن، قلن لزلیخة النساِء إلى أیدیھن، واألسفل، لقد     ي بیت د ف ذا العب ھ

ھ لحظ     : "فقالت بعدئٍذ."  قد سحرنا، ولم نستطع تحویَل عیوننا عنھ بسبِب جمالھ   ن نظرتن ل نَّ ألنك دة،  ةھذا حدث لُك  واح
ًا    أستطیع أنا التحكَم في نفسي_إذن_ولم تستطعن التحكم في أنفسكن، كیف      ي أراه جائی  التي یسكن في بیتي باستمرار، الت

ائالتٍ !"  أھزل، وأرقد من الضنى بسببھ   ال_إذن_وذاھبًا یومًا بعَد یوٍم؟ كیف     ستطیع     : "فتحدثت النساُء، ق ن ی ذا حٌق، م ھ
دكِ          ھ عب ي مشاعره؟ لكن تحكم ف ِت، وی ي البی ِك؟      ! النظر إلى ھذا الجمال ف ي قلِب ا ف ھ م شفین ل م ال تك ابت "  ل : ھن زلیخة أج

ذا       . قناَعھ، لكنھ لم یستجب لرغباتي   إیومیًا قد حاولُت    " ة، ول ھ إجاب ت من ا القی ك م لقد وعدتھ بكل ما ھو معسول، رغم ذل
ن      . ازداد مرُضھا علیھا  ."  أنا سقیمة، كما تَرْینَ    ي ك ساء الالت لم یرَتْب زوجھا وأھل بیتھا في سبب انحدارھا، لكن كل الن

في یوم عین،  .  بسبب الحب الذي تحملھ لیوسف، ونصحنھا طوال الوقت بمحاولة إغراء الشاب صدیقاِتھا عرفن أن ھذا     
بینما كان یسوف یقوم بأعمال سیده في البیت، أتت زلیخة وسقطت فجأة علیھ، لكن كان یسوف أقوى منھا، فضغطھا في         

امرأٍة     ھل ق: "بكت زلیخة، وبصوٍت فیھ التضرع، وفي مرارة الروح، قالت لیوسف     .  األرض ط، أو سمعَت ب َت ق د عرف
درُت                  د انح َك، لق ًا إقناَع ُت یومی د حاول َك ق َم ذل ي؟ رغ نظیرتي في الجمال، ناھیتك عن امرأة ذات جماٍل یفوق الخاصَّ ب

ى صوتي           ) سقمُت(= َت ال تصغي إل َك، وأن شرِف ل سبب خوف سیدَك، أن      ! بسبِب حبَِّك، لقد منحُت كلَّ ھذا ال ذا ب ھل ھ
ا َك؟ كم شيء  یعاقَب ذا ال سبب ھ یدَك ب ن س َك م ل ب وف یح ٌي، ال أذى س يَّ،  _إذن_اآلن.  أن اهللا ح تمْع إل َك، اس ل إلی أتوس

سببك؟   . واستجب لرغبتي بحقِّ الشرِف الذي قد منحتھ لَك، وخذ الموَت بعیدًا عني         م أموت ب ظل یوسف صامدًا    "  ألن ل
بْط ع  . أمام ھذه اإللحاحات كما ِمْن َقْبلُ  م تث وٍم،          رغَم ذلَك، ل َد ی ًا بع شكٍل متواصل، یوم ا ب ة زلیخة، واصلْت إغواآِتھ زیم

ى      شھرًا بعَد شھٍر، لسنٍة كاملٍة، لكْن دومًا بال أقل نجاح، ألن یوسف لعفِتھ، لم یسمح لنفِسھ حتى بالنظر إلیھا، لذا لجأت إل
  .عًا والنظِر إلى وجھھاكان لدیھا صفد حدیدّي وضعْتھ على ذقِنھ، وُأْرِغَم على إبقاء رأِسھ مرتف. الُغّل

  
  )یوسف یقاوم اإلغواء(
  

رائیة أنھا لم تستطع أن تصَل إلى غرضھا بالتوسالِت والدموِع، استخدمْت زلیخة أخیرًا القوة، عندما قررْت أن الفرصة   
سنويّ  .  لم یكن وقتًا كثیرًا لتنتظره   .  المناسبة قد جاءت   د ال  لكل المصریین،   عندما فاض النیُل على سواحِلھ، وطبقًا للتقلی

ا مریضة             زعم أنھ ت ب ي البی ت زلیخة ف .  توجھ الكل إلى النھر، رجاًال ونساًء، عامة وأمراَء، مصحوبین بالموسیقى، ظل
ة     ًا أمیری َسھا ثیاب ة    . كان ھذا ھو بحثھا الطویل عن فرصة، اعتقدت أنھا قد انتصرت، وألبسْت نف ووضعْت أحجارًا كریم

ساِء،         على رأسھا، أحجار جزع مرصعة      ة الن ي لتجلی یاء الت واع األش ا وجسدھا بكل أن في الذھب والفضة، جملت وجَھھ
دخل                      د م سْت عن ٍذ جل ٍة، وبعدئ ي كلِّ جھ صباَر ف رَّ وال شرت الُم ان، ون صینیة واللب ة ال ت بالقرف عطرْت الردھة وكل البی

ى عم       ور إل اج یوسف للعب ھ الردھة، في الدھلیز المؤدي إلى البیِت، الذي خاللھ یحت ل،      . ل ن الحق اَء م ف ج شاھدة یوس وم
د                   ا ق لَّ م سْت زلیخة، ورأى ك ث جل ان حی ى المك دما وصل إل ن عن وَم بعمل سیده، لك ت لیق وكان على وشك دخول البی

َك، لتع        : "علیھ_مالحظة ذلك_نادت سیدتھ. فعلْت، نكصَ  اَل ل سح المج َك، سأف ى عمل ض إل ا یوسف؟ ام َر  ما یزعجك، ی ب
ھ  .  سف كما أمرْتھ، دخَل المنزَل، أخذ مجلَسھ، وشرع في عمل سیده كالعادةففعل یو."  ى مجلِسكَ إل ثم وقفْت زلیخة أمام

لقد كانت تلك أول وآخر لحظة ھجر فیھا یوسَف صموُده، . فجأة بكل جمال جسدھا وروعة ھندامھا، وكررت رغبة قلبھا    
ِة سیدِتھ، ظ     . لكن للحظٍة فقط   ى رغب ھ        عندما كان على وشِك االستجابة إل ل، وصورة خالت ھ راحی ھ صورة أم ھرت أمام

اھن    : "األخیر خاطَبھ ھكذا .  لیئة، وصورة أبیھ یعقوب    ْدرِة الك ى ُص في الوقِت الذي یأتي عندما ستنقش أسماء إخوتَك عل
تعلم . ھل ترید أن یكون اسمَك بارزًا معھم  . األكبر ي ی  : (أو ستخسر ھذا الشرَف من جراِء سلوٍك أثیٍم؟ فل ق الزوان دد  رفی ب
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ھ     .  ]المترجم_٣: ٢٩أمثال سلیمان   [.) ثروَتھ َده،     ]الحي [رؤیا األموات تلك، خاصة صورة أبی ى ُرش ، أعادْت یوسَف إل
ت  : "مدھوشة من التغیر المفاجئ في تعابیر وجھھ، قالت زلیخة     . وغادرْتھ الشھوة المحرمة   صدیقي وحبي الحقیقّي، لَم أن

  "خائٌف لدرجة أنك على وشِك اإلغماء؟
  
  ."أنا أرى أبي: "سفیو
  

  ."أین ھو؟ لَم؟ ال أحَد في المنزل: "زلیخة
  

  ."لكني أنتمي إلى الذین یمكنھم رؤیة أشیاٍء. أنِت تنتمین إلى الناِس الذین مثل الحمار، إنھ ال یرى شیئًا: "یوسف
  

شھوة اآلثم             سحتھ ال ى اكت ًا، حت اَد یكون خارج ا ك اَد إل   ةھرَب یوسًف، بعیدًا عن منزل سیدِتھ، لكنھ م ة، وع ِة   ثانی ى غرف
إن لمسَتھا، سأرمي ھذا الحجَر : " في یده، وقال لھEben Shetiya زلیخة، ثم ظھَر الرب لھ، ماسكًا في یده الـ إِبن شتیَّا

دأ ی  ."  الذي ُأسَِّسْت األرُض علیھ، وكل العالم سیصبح أنقاضاً      ة، ب ن زلیخة       وس مستفیقًا ثانی ن سیدِتھ، لك ي الھرِب م ُف ف
ي، ستموت     : "تھ من قمیِصھ، وقالْت     أمسك یفًا       ."  كما أن المِلَك حٌي، إْن لم تنفذ رغبت تلْت س ذا، اس دث ھك ا ھي تتح وبینم

ا آمرَك، أو تموت   : "قالْت_ضاغطةً  على حلقوم یوسَف_بیدھا الحرة من تحِت ثیاِبھا، و   ًا،    ."افعْل م جرى یوسُف خارج
  .نفَسھ محررًا إیاھا من قبضة المرأة بسرعٍة، بحركٍة قویةتاركًا مزقة من ثوبھ في یدّي زلیخة حین شدَّ 

نجح                   م ت ذي ل ھ، ال ن مالِك دًال م دًا، لدرجة أن، ب ة ج ي إخضاعِ  كانت رغبة زلیخة اتجاه یوسف عنیف ْت   ÷ ف ا، قبََّل لرغیِتھ
ي إدراِك الخطرِ      .  عَبْت مزقة الثوِب التي بقیت في یِدھا      ادو ة ف ن زلیخة بطیئ م تك َسھا    في نفِس الوقِت ل ذي وضَعْت نف  ال

  .فیھ، إذ، خشیْت أن یوسف ربما یفشي بتصرِفھا، وبحثْت سبَل ووسائَل إزالِة عواقب حماقتھا
  

ن صحِتھا         ا واالستعالم ع ین لزیارتھ ة مریضة    . في غضوِن ذلَك، عاَدْت صدیقاتھا من مھرجاِن النیِل، وأت دنھا بادی فوج
ع یوسف، ونصحنھا أن    .  ر الذي ھي فیھي مرت بھ والتوتذسیئة الحال، بسبب الھیجان ال    اعترفْت للنساِء بما قد حدث م

م س     سجن  ُیلقىتتھمھ بالفسِق أمام زوِجھا، ث ي ال ْت زلیخة نصیَحتھن   .  ف ا      . فقبل دعمن اتھاماِتھ ا أن ی ى زائراِتھ لْت إل وتوس
  .بذیئة) اقتراحات(أیضًا بتقدیِم شكاوى ضدَّ یوسف، بأنھ قد ضایقھن بعروض 

  
ذا  _ فقد خططْت حیلة. لم تعتمد كلیًا على مساعدة صدیقاتھا   لكن زلیخة    ب ھ إثِم یوسف      _بجان ا ب اِع زوجھ ن اقتن َد م . لتتأك

دما             عوض ھ عن ُد فی ْت ترق ذي كان ھا، ال ي سریِر مرِض ْت ف ة، وناَم َسھا العادی ْت جانبًا ثیاَبھا الثمینة الرسمیة، ولبسْت مالب
ان ى المھرج ذھاِب إل اُس لل ادَر الن ضًا.  غ ا وأی ى جواِرھ عْتھ إل زَق، ووض َف المم وَب یوس ذْت ث بیًا .   أخ لْت ص م أرس ث

ذي   : "صغیرًا الستدعاِء بعِض رجاِل بیِتھا، ولھم قاَلْت أكذوبة انتھاِك یوسَف المزعوم، قائلة   رَي، ال انظروا إلى العبِد العب
َد أنَّ ال    ما كدْتم تخرجون إلى! قد جاَبھ سیُدكم إلى بیتي، والذي حاوَل اغتصابي الیومَ   زَل، وتأك  المھرجان حتى دخل المن

ا، وصرخُت بصوٍت عالٍ      .  أحَد كاَن ھنا وحاوَل قھري على االستسالِم لرغبتھ الشھوانیة       ھ، ومزقُتھ . لكني أمسكُت بثیاب
تكلم رجال   ."  عندما سمعني أرفع صوتي وأصرخ، سیطر علیھ الخوُف، وھرَب، وأخرجْتھ، لكنھ ترَك ثوَبھ معي    ثم لم ی

اَن    .  ذھبوا إلى سیدھم، وأبلغوا بما ُیفتَرض أنھ قد حدَث_ في سخٍط على یوسف_لبیِت بأي كلمٍة، لكن  ا ِت ك س الوق في نق
  . أزواُج صدیقاِت زلیخة مع فوطیفار، بتحریٍض من زوجاِتھم، واشتكْوا من أن عبَده قد ضایقھنَّقد تحدَث

  
ح، ورغَم أن ھذا بسبِب اكتآبھا الذي غمَّھا لعدم نجاِحھا في نیل حبِّ عجََّل فوطیفاُر إلى بیِتھ، فوجد زوجتھ منخفضة الرو  

ب   : "اتھمتھ بالكلمات التالیة. یوسَف، ادعْت أنھا غاضبة من سلوك العبد الفاسق    م تعاق یا زوجي، ال تِعْش یومًا آخر، إن ل
اَء منز           دما ج ذكَر     العبد الشریر الذي قد أراَد تدنیَس سریرَك، الذي ال یذكر من كان عن ِسھ بالتواضِع، وال ت ا، إلذالل نف َلن

ن سخاِئكَ     دما            . اإلحساناِت التي تلقاھا م اِل بالمھرجاِن، عن ِت االحتف ي وق ذا ف َك، وھ َط خطة سریة إلذالل زوِج د خطَّ لق
ى رسة تأثیرھا عل مابھذه الكلمات تحدثت في لحظة المودة الزوجیة مع فوطیفار، عندما كانت متأكدة من م."  تخرج أنتَ 

ةٍ         . زوِجھا ال رحم ى        ، أعطى فوطیفار تصدیقًا لكلماِتھا، وجلَد یوسَف ب ھ، صرَخ إل داُت القاسیاُت علی ا سقطت الجل وبینم
ْرِل                       : "اِهللا اِس الُغ ن ھؤالء الن ٍة م اٍت باطل سبِب اتھام وَم ب وُت الی َم أم ك األشیاء، ول ن أولئ ريء م یا رب، أنت تعلم أني ب

ر صالحین؟   رُب ف   "  الغی تَح ال انوا            فف ذین ك ى الرجال ال دَث إل ط، وتح د عشر شھرًا فق ره أح َة، رضیٍع عم ِل زلیخ َم طف



 ٢١٥

ھ         : "یضربون یوسَف، قائالً   ا لفَظ ًة م دثْت أمي، ومخاَتل ذبًا تح ھ؟ ك شرَّ ب ما نزاعكم مع ھذا الرجل؟ لَم توقعون مثَل ھذا ال
دثَ       . فُمھا د ح ي اإل   ث ."  ھذه ھي الحقیقة عما ق ُل ف اِر بك  م مضى الطف دثَ   خب د ح ا ق اَع     : لِّ م ْت زلیخة أوًال إقن ف حاول كی

لكن ما أن انتھى اإلخباُر، .  استمَع الناُس في دھشٍة عظیمة.  یوسَف بالتصرِف بشّر، ثم حاولْت إجباَره على فعِل رغبِتھا     
  .لم یتكلم الطفُل بأيِّ كلمٍة، كما ِمْن َقْبُل

  
ارُ   التوقِف   مرتبكُا من كالِم ابِنھ الطفل خاصتھ، أمَر فوطیف ھ ب سأل      جالدی ْت الم ن ضرِب یوسَف، وُجِلَب ِة،   ع ى المحكم ة إل

ةِ   . حیث جلس الكھنة كقضاة، احتجَّ یسوُف بكوِنھ بریئاً      ي الحقیق دَث ف ا      ،وحكى كل ما قد ح رََّر بحسِب م اَر ك نَّ فوطیف  لك
ي حیازتِ        . قالتھ زوجتھ لھ   دى زلیخة ف ان ل ھ، ظھرت      طلَب القضاُة ثوَب یوسَف لُیْحَضَر والذي ك ة فی ا، وفحصوا المزق ھ

ا،             أنھا من الجزء األمامّي للعباءة، وتوصلوا إلى االستنتاِج أن زلیخة قد حاوَلْت إمساَكھ بسرعة، وأحبَط یوسُف محاولَتھ
قرروا أنَّ یوسف ال یستحُق عقوبَة اإلعداِم، لكنھم حكموا علیھ بالسجن، ألنھ كان .  الذي ضده تدعي ھي اآلَن تھمة ملفقة

  .سبَب لطخة على اسِم زلیخة النزیھ
  

رة،  : "كان فوطیفاُر نفُسھ مقتنعًا ببراءِة یوسف، وعندما ألقاه في السجن، قال لھ       أنا أعلم أنَك غیر مذنٍب بھكذا جریمًة حقی
  ."لكن یجب أن أضَعَك في الحبِس، خشیَة عاٍر یلتصق بطفلي

  
  

  :نقرأ من النص) یوسف في السجن(تحت عنوان 
  

ا         رغم أنھ   ن دھاِئھ ھ م ا اتجاھ ل رغبتھ م تقل ي ل ِد سیدِتھ، الت ي  . ُحِبَس في السجِن، لم یكْن یوسُف رغَم ذلَك آمنًا من مكائ ف
ھ             ْت أن ا أمل ھ، ألنھ ن قتِل دًال م ِد ب ى سجن العب الحقیقة لقد كانت ھي من أقنعْت زوَجھا بتغییِر نیِتھ بصدِد یوسَف، حثتھ عل

سجِن      : "ى زوِجھا قائلةتحدثت إل. تھا بشكٍل أسھل في رغبكسجیٍن قد یصبح مطیعًا لھا   ي ال َد ف ِق العب َك، ال ال تخسر ملكیَت
ھ      ھ علی ذي دفعَت ھ         ."  وأبقھ ھناَك حتى تقدَر على بیِعھ، واسَتِعْد الماَل ال ي زنزانت ارِة یوسَف ف دیھا فرصة لزی ان ل ذا ك ھك

ن ھذه وتلك اإلھانة قد أ  : قالت لھ . وأن تحاول إقناعھ بعمل رغبتھا     ك حيَ   _جریتھا ضدك، لك ا أن سأضع إساآت أخر    _كم
  ."علیَك إْن لْم تِطْعني

  
  ]المترجم_٦: ١٠٣المزمور [" الرب یقضي بالعدل للمظلومین: "لكن یوسف أجاَب

  
  ."سوف أدفع ألموَر إلى أبعد، لدرجِة أنَّ كلَّ الناس سوف یمقتونَك: "زلیخة

  
  ]المترجم_٨: ١٤٦المزمور [." الرب یحب المستقیمین: "یوسف

  
  ."سوف أبیعك إلى أرٍض غریبة: "زلیخة
  ]المترجم_٩: ١٤٦المزمور[" اهللا یحمي الغرباَء؟: "یوسف

  
ط      ا فق ا مراَدھ سجن، إذا منحھ ن ال راحھ م إطالق س ِدْت ب ا، فوع اَل رغبَتھ ي تن راآت ك ى اإلغ أْت إل م لج اَل.  ث ھ ق : لكن

ْن     ."  ئة ضدَّ الربِّاألفضل أْن أظلَّ ھنا من أْن أكوَن معِك وأرتكَب خطی      " ٍل، لك ٍت طوی اراِت لوق واصلْت زلیخُة تلك الزی
  .رأْت أنَّ كلَّ آمالھا ھباء، تركْتھ لوحده_أخیرًا_لما
  
  
  
  
  
  



 ٢١٦

  :مراجع أسطورة یوسف وزوج فوطیفار زلیخة في الھاجادة، من الموسوعة الیھودیة
  

(Soṭah 36b; Gen. R. lxxxvii. 9; comp. Pirḳe R. El. xxxix ,Test. Patr., Joseph, 3 , Gen. R. lxxxvii. 5 and 
Test. Patr., Joseph, 4-5, Gen. R. l.c , Soṭah 36b , Gen. R. lxxxvii. 10 , Midrash Abkir [Yalḳ., Gen. 146] , 
Gen. R. lxxxvii. 11 )  

  

  استعانة یوسف بإنسان بدل اهللا أدت إلى زیادة سني حبسھ
Gen. R. lxxxix. 2 and Tan., Miḳḳeẓ, 2, Gen. xl. 14-15).  

  
الكنز الفرعوني الذي جمعھ یوسف خبأه في ثالث أماكن اكتشف أحدھم قورح والثاني أنتونیوس بن ساویرس والثالث 

  .حفظ لألتقیاء في العالم اآلتي
 (Pes. 119a).  
 

  أسطورة رفع موسى لعظام یوسف أثناء الخروج من مصر
 (Soṭah 9b, Soṭah 13a , Mek., l.c. , Ex. R. l.c.)  
 

  اعتقد الیھود المتأخرون بیوسف نبیًا، یقول الربي فنحاس أن یوسف سكنتھ روح القدس منذ الطفولة حتى الموت 
(Pirḳe R. El. xxxviii.). 

  
  

.باقي المراجع ذكرناھا أعاله في السیاقات المنقولة من ابن الوراق األمركي الباكستاني



 ٥ في جحسب مالحظات لویس جینزبرجیوسف مراجع قصة 
 

 محاولة زوجة فوطیفار إغواء یوسف بالتفاصیل الھاجادیة
 

Gen.R 85: 1-2, 87: 4-10, 98, Yoma 35b, Sotah 36b, Yerushalmi Horayot 2: 46d, PR 23a, MHG 1: 584, 586, 
588-591, 595-596, Twelve Testaments/ Joseph 3-9, 2nd Alphabet of Ben Sira 22b, Tosafot Sotah 36be, Philo: 
De Josepho 98/ 16,Josephus: Antiquities 2/ 4: 3-5, 2/ 5: 1,Onkelos Targum on Gen. 39: 21-23,Yashar Wa-
Yesheb 10b, 86b-89b, ARN 16: 63, Tan. Wa-Yesheb 5, 7-9, Ruth. R 3: 9, ER 26: 131, Tan. Yerahmeel 91, 
Mahzor Virty 342, Shir 1: 1, Lekah. Gen 39: 20, Tan. B 1: 180, WR 23: 10, Tehillim 81: 368, Targum on 
Pslams 81: 6, Baratia di Shemuel 5: 63, Numbers.R 14: 6, 87: 9 

 
 اعتماد یوسف على إنسان ونسیانھ االعتماد على هللا جعلھ یمكث سنتین أكثر في السجن

 
Gen. R 87: 7, 88: 7, 89: 1-3, Tan. B 1: 189-190, MHG 1: 594-599, 601-602, 610, Tan. Wa-Yesheb 9, Yashar 
Wa-Yesheb 91b 
 

 رئیسي الخبازین والخمارین اللتان ال تذكرھما التوراة وتفسرھما الھاجادةتھمتا 
 
Gen. R 87: 1-2, Targum Yerushalmi on Gen. 40: 1 
 

 وصف إخوة یوسف ألم یوسف وبنیامین بأنھا لصة سرقت أصنام أبیھا
 

Gen. R 102: 8, Tan. B 1: 198, Tan. B (introduction) 130-131, Tan. Mikkez 10, MHG 1: 653, Yasher Mikkez 
105a, Philo: De Josepho 38, Josephus: Antiquities 2/ 6: 7 
 

 یعقوب یطلب من أبنائھ البحث عن یوسف في مصر ویأمرھم أال یدخلوا من باب واحد
 
Gen. R 91: 1 & 1 : 6, Tan. B 1: 192-195, Tan. Mikkez 5, & 8, Aggadat Bereshit 69: 136- 138, MHG 1: 632, 1 : 
635, Philo: De Josepho 32, Yashar Mikkez 99b, 103a-104a 
 



 ًفارتد بصيرا
 

َاذهبوا بقميصي هذا فأْلقوه على وجه َأبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم َأجمعين { ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُْ َ َِ ْ َ َِ ِ ِِ ُِْ ً َ َْ ِ َ َ ُ ُ َ َْ َُ َولما فصلت اْلعير قال َأبوهم إني ألجد ريح } ٩٣{ْ ْ َِ ُ ِ َِ َ َِِّّ ُ ُ َ ََ ُ ِ َ َ َ
ِيوسف لوال َأن تـفندون  ُ ِّ َ ُ ََ ْ ُ َِّقالوا تالله إن} ٩٤{َُ ِّ َُ ْ ِك لفي ضاللك اْلقديم َ ِ َِ َ َ ََِ ْفـلما َأن جاء اْلبشير َأْلقاه على وجهه فارتد بصيرا قال َألم } ٩٥{َ ََ َ َ ً ُِ َ ََّ َْ ََ َِ ِِ ْ َ ََ ُ َ َّ

ََأقل لكم إني َأعلم من الله ما ال تـعلمون  ُ َْ َْ َ َ َ ِّ َ ِ ُ ْ ِِّ ُ َّ  ٩٦-٩٣: سورة يوسف} } ٩٦{ُ
 

وراة بأساطیرھا بسفر التكوین ظل یعقوب بعدما أصیب بالعمى من أین جاء محمد بأسطورة رد بصر یعقوب؟ فحسب الت
ًحزنا على یوسف  أعمى طوال حیاتھ حتى موتھ، حتى وقت وصیتھ وبركاتھ ألبنائھ االثني عشر وابني یوسف، ولم نجد في 

ٍالھاجادیات رأیا یقول بغیر ذلك، لكن نجد ھذه األسطورة في األبوكریفا الیھودیة، في كل من سفر وصیة  یعقوب، ووصیة ً
 : عن إسحاقإسحاق لكن ھنا القصة عن إسحاق، وفي سفر الخمسینات

  
 :ھكذا Testament of Jacobجاء في وصیة یعقوب 

 
 ٢من إصحاح

 
ًفقد جعل لنفسھ مكانا منفصال، انسحب إلیھ وقدم صلواتھ للرب نھارا ولیال، بینما كانت تزوره. وبارك الرب أبانا یعقوب ًً ً 

ٍفباركھ الرب، وازداد شعبھ عددا على نحو عظیم في أرض مصر. ًسھ وتبقیھ آمنا وتعطیھ القوة في كل شيءالمالئكة وتحر ً. 
  

َإذ عندما تحدر إلى مصر إلى ابنھ یوسف، كان بصره قد ضعف كنتیجة لبكائھ وقلقھ المستمر على ابنھ یوسف،  لكن بعدما ُ
ُواندفع یعقوب إسرائیل على رقبة ابنھ یوسف، وحیاه . ًثانیةوصل إلى مصر ورأى وجھ ابنھ یوسف، رأى كل شيء بوضوح  ُ َ

ًاآلن فألمت، ألنني قد رأیت وجھك مرة أخرى بینما أنت الزلت حیا، یا حبیبي: "بالدموع، وقال َ ً َُ وحكم یوسف كل مصر، ." َ
ًوعاش یعقوب في أرض جوشن لسبعة عشر سنة، وصار عجوزا جدا وبلغ عمرا كبیرا، لقد حافظ على ً ً  كل الوصایا وعاش ً

ًدوما في خشیة الرب، وضعف بصره حتى لم یقدر أن یرى أحدا بسبب عمره الكبیر للغایة ًَ ُ . 
 

 ٣من إصحاح 
 

 ) ٤٨ھنا ترد قصة التكوین(إلخ ....فالتفت بعینیھ اتجاه تألق المالك الذي كان یكلمھ
 

ًصر مرة ثانیة، ألنھ لم یجد مفرا لاللتفاف على النص نالحظ أنھ بعدما یرد السفر البصر لیعقوب، یجعلھ یفقد الب: مالحظات
 .الواضح بسفر التكوین على عمى یعقوب وقت وصیتھ  وبركاتھ لبنیھ

 
َسفر وصیة إسحاق الذي یعتبر توأما لوصیة یعقوب ووصیة  إبراھیم، یقول كذلك أن إسحاق عبر الصلوات لیل نھار استعاد  ً

ًضحكة، ویبدو أن أحد تلك األسفار الثالثة أصل لالثنین اآلخرین، نظرا لتشابھ بصره، وال شك أنھا وصفة طبیة خرافیة م
 .وتطابق المحتوى خال رتوش

 
 : ، ھكذا١٣-١: ٣١جاء في سفر الخمسینات و

 
في  حیث كنت ،ولننھض ونصعد إلى بیت إیل. ابكمتطھروا وبدلوا ثی": أعلن یعقوب لجمیع أفراد بیتھ وفي بدایة الشھر   ١

 "..دوا اآللھة الغریبة التي بینناأبع. لبلدا كان معي وأعادني بسالم إلى ھذا یسو قد نذرت للذيعربت فیھ من أخي ھذي الیوم ال
یل لیعقوب كافة األصنام التي كانت قد أخفتھا حوأعطت را. في آذانھم وفي أعناقھم كما وما كان ،فانتزعوا اآللھة الغریبة ٢

 وصعد ٣.  وكسرھا ودمرھا وأخفاھا تحت بلوطة كانت موجودة في بلد شكیم،في النار) یعقوب( ووضعھا ، أبیھاعن البان
 وأرسل إلى اسحق أبیھ ،نصبا فیھ و نصب ًوبنى مذبحا في الموضع الذي كان قد نام فیھ. إلى بیت إیل في بدایة الشھر السابع

إلى ) إذن(فذھب یعقوب   ٥ ".فلیأت ابني یعقوب وألره قبل موتي": لكن اسحق قال ٤. والى رفقة أمھ أن یوافیاه في ذبیحتھ
 ٦.  وجاء إلى أبیھ اسحق وأمھ رفقة،الوي ویھوذا، وأخذ معھ اثنین من أبنأئھ. اھامراسحق وأمھ رفقة في برج أبیھ أبأبیھ 



في اللحظة التي سمعت ت قد أنعشت  ألن روحھا كان،نھا یعقوب وتضمھ لتقبل اب، عند باب البرج ،ت رفقة من البرججوخر
 فحضنتھما » ھما ولداك یا بني؟ھذانأ": فعرفتھما وقالت) یعقوب(بني ورأت ا  ٧.  وقبلتھ"ھا إن ابنك یعقوب قد وصل": فیھا

ودخل یعقوب إلى   ٨ ".فأنتما ستصبحان بركة على األرض. ضلكمافاھام مشھورا برلیكن نسل أب:: ةقائلوقبلتھما وباركتھما 
 لیقبلھا فتعلق اسحق بعنق یعقوب ابنھ ىنحنفأخذ ید أبیھ وا. انھوكان ولداه یرافق. ن نائمأ فیھافي الغرفة التي كاعند اسحق أبیھ 

لیسا ابنیك یا بني؟ ألنھما أ": فرأى ابني یعقوب الوي ویھوذا فقال، ت عیني اسحقت الظلماوترك ٩. وبكى على عنقھ
 فاقترب ھذان من ١١ ".لدي أنھما فعآل و، قال یعقوب، رأیت حقآدلق": یھ كانا حقآ ولد فقال لھ یعقوب إنھما١٠  "نكیشبھا

. فنزل روح النبوة في فمھ وأخذ الوي بیده الیمنى ویھوذا بیده الیسرى  ١٢. التفت لیقبنھما ویضمھما كلیھما ) الذي،سحق إ(
 أنت وأبناءك في ،رب العصور كلھاو ءفلیباركك إلھ كل شي": وقال لھ . ع في مباركتھ أوآلروالتفت نحو الوي أوآل وش  ١٣

  إلخ....ولیعطك الرب كما ولنسلك معرفة كبیرة  ١٤. العصور كلھا
 

ًویبدو واضحا بجالء أن ھذه القصة عن إسحاق مأخوذة أصال عن قصة یعقوب مع یوسف ورد البصر إلیھ، ألن النص یذكر  ً
یوسف منسى  حسب سفر التكوین في األصل أنھما ابنا تمییز ابنین معینین بالذات بمباركة خاصة، ومعلوم أن األشھر

 .وأفرایم
 
 

، ، في كل المتاح من األدبیات األبوكریفیةورغم عدم وجود قصة عن قمیص یوسف ووجود دور لھ في رد البصر لیعقوب
المسیحیة األبوكریفیة عن ًفیبدو أن مسألة التبرك بثیاب القدیسین والرسل واعتبارھا وسیلة للشفاء وردت مرارا في األدبیات 

ترد قصة عن أن یوحنا تلمیذ المسیح أمر بإلقاء عباءتھ على جثتي :  ٨Pseudo- Abdias ففي أبدیاس المزیفسیر الرسل، 
دار _ سھیل زكار. ترجمة د_النصوص الكاملة_ األناجیل( من كتاب ٧٤١ًمقتولین إعداما بالسم، فعادا إلى الحیاة، انظر ص

استوحى قصة أو من ساعده في عملیات تحریر نصوص السور القرآنیة ًعل محمدا لأمثال ھذه القصة فومن ) دمشق_قتیبة
 .قمیص یوسف

 

A
Text Box
قصة إشفاء يوسف لعمى أبيه يعقوب في الأبوكريفا المسيحيةنقرأ في وصية يعقوب من الأسفار الأبوكريفية المسيحية في 1: -11 13 (باركه الله وكثَّر شعبه في أرض مصر عندما ذهب إلى أرض مصر لمقابلة ابنه يوسف. كانت عيناه قد صارتا معتمتين من البكاء، لكن عندما ذهب إلى مصر رأى بوضوحٍ عندما أبصر  ابنَه).وفي 3: 9 (لا تخف من النزول إلى مصر. سوف أجعل لأجلك أمة عظيمة ونسلك سيزداد ويتضاعف إلى الأبد. وسوف يضع يوسف يديه على عينيك...إلخ)يقدَّر تاريخ كتابة سفر وصية يعقوب بما يتراوح بين القرنين الثاني والثالث الميلادي. بعض أسفار الأبوكريفا اليهودية والمسيحية التي قرأت تجعل يعقوب مبصرًا، وأخرى تجعله أعمى، وهذا أول سفر أجده يذكر قصة شفاء بمعجزة لعمى يعقوب، على غرار القصة في القرآن في سورة يوسف.وفي وصية إسحاق 4: -8 10 (إسحاق أبي يعقوب) قصة أخرى عن شفاء إسحاق من العمى: (...ثم قال العظماء الذين احتشدوا لديه: "ما هذه القوة التي نزلت عليكَ بعدما كان ضوء بصرك قد ذهب عنك، وكيف صار لك شفاء لترى الآن؟" فابتسم الرجل العجوز المؤمن وأجابهم: " لمن حضروا سوف أُعْلِمُهم أن الله شفاني عندما رأى أني قد اقتربت من بوابة الموت. لقد كافأني بهذا التشريف في كبر سني لكي أكون كاهنًا للرب)ويُقَدَّر تاريخ كتابة سفر وصية إسحاق بالقرن الثاني الميلادي، راجع James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha . part 1, page 956ورغم أن سفري وصية إسحاق ووصية يعقوب بصياغتيهما النهائية كما هما متاحتان تجعلهما ضمن الأسفار الأبوكريفية المكتوبة بتدخلات وإقحامات مسيحية وبأيدي مؤلفين مسيحيين، فيحتمَل أنها مأخوذة من مصدر تقليد يهودي احتفظت به فيها، وإن ضاع من كتب الأبوكريفا اليهودية واليهومسيحية الأخرى. تبدو حبكة السفرين متشابهة كأن أحدها مقتبس من الآخر مثل شفاء عمى الشخص محل كلام السِفْرِ وأنه حينما يقترب موعد موته يأتي له ملاك ليبلِّغَه أو يُشْعِرَه قبلها بقليل ظاهرًا له في شكل أبيه، شكل إبراهيم المتوفي في حالة إسحاق، وشكل إسحاق المتوفي في حالة يعقوب.



 ٢١٧

ادة ادةالھاج ادةالھاج صص الق  الھاج صادر ق ن م صص الق   م صادر ق ن م صص الق   م صادر ق ن م تم {{{: : : رآنرآنرآن م تم أم كن تم أم كن أم كن
   }}}شھداَء إذ حضَر یعقوُب الموَتشھداَء إذ حضَر یعقوُب الموَتشھداَء إذ حضَر یعقوُب الموَت

  
  :مرشد إلى اإللحادكتب 

  
  :جاء في القرآن، ھكذا

  
َراِھیَم َوإِ      { َك ِإْب َھ آَباِئ َك َوِإَل ُد ِإَلَھ َماِعیَل  َأْم ُكنُتْم ُشَھَداَء ِإْذ َحَضَر َیْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنیِھ َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُب ْس

  ١٣٣: البقرة} ) ١٣٣(َوِإْسَحَق ِإَلھًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن 
  

ذي        د، فال وال یوجد أي كالم عند ذكر التوراة لموت یعقوب لوصیة كھذه أو حتى متشابھة معھا، بخصوص مسألة التوحی
وب  مزعومة طبعًا تم كتابتھا بعد قرون[في التوراة أن أعطى نبوآت أسطوریة      ن  ]  عن تلك الشخصیة األسطوریة یعق ع

ك  !مستقبل األسباط االثني عشر وما سیحدث لھم وما سیفعلون، ومكان دفنھ، فقط ال غیر         ، واكتشفُت أن محمدًا قد أخَذ تل
  .الھاجادةالقصة من 

  
  ھاجادیةفلنعرض أوًال النص األسطوري من التوراة، ثم ترجمتنا لنص األسطورة ال

  
  

  :٤٩ إصحاح -لتكوین ِسْفر ا-التوراة
  
  

َغْوا      ٢. اْجَتِمُعوا ُألْنِبَئُكْم ِبَما ُیِصیُبُكْم ِفي آِخِر اَألیَّامِ «: َوَدَعا َیْعُقوُب َبِنیِھ َوَقالَ   ١( وَب، َواْص ي َیْعُق ا َبِن َمُعوا َی اْجَتِمُعوا َواْس
َك     ٤. ُل ُقْدَرِتي، َفْضُل الرِّْفَعِة َوَفْضُل اْلِعزَِّرُأوَبْیُن، َأْنَت ِبْكِري، ُقوَِّتي َوَأوَّ   ٣: ِإَلى ِإْسَراِئیَل َأِبیُكمْ   ضَُّل، َألنَّ اِء َال َتَتَف اِئًرا َكاْلَم َف

 ِفي َمْجِلِسِھَما٦. ِشْمُعوُن َوَالِوي َأَخَواِن، آَالُت ُظْلٍم ُسُیوُفُھَما٥. َعَلى ِفَراِشي َصِعَد. ِحیَنِئٍذ َدنَّْسَتھُ . َصِعْدَت َعَلى َمْضَجِع َأِبیكَ   
َمْلُعوٌن َغَضُبُھَما ٧. َألنَُّھَما ِفي َغَضِبِھَما َقَتَال ِإْنَساًنا، َوِفي ِرَضاُھَما َعْرَقَبا َثْوًرا. ِبَمْجَمِعِھَما َال َتتَِّحُد َكَراَمِتي  . َال َتْدُخُل َنْفِسي  

ا        ٨. َفرُِّقُھَما ِفي ِإْسَراِئیَلُأَقسُِّمُھَما ِفي َیْعُقوَب، َوأُ  . َفِإنَُّھ َشِدیٌد، َوَسَخُطُھَما َفِإنَُّھ َقاسٍ     ى َقَف ُدَك َعَل َك، َی ُد ِإْخَوُت اَك َیْحَم وَذا، ِإیَّ َیُھ
َوةٍ   ٩. َأْعَداِئَك، َیْسُجُد َلَك َبُنو َأِبیكَ     ٍد َوَكَلْب َض َكَأَس ُضُھ؟   . َیُھوَذا َجْرُو َأَسٍد، ِمْن َفِریَسٍة َصِعْدَت َیا اْبِني، َجَثا َوَرَب ْن ُیْنِھ َال ١٠َم

ُعوبٍ      َی َشُھ،    ١١. ُزوُل َقِضیٌب ِمْن َیُھوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمْن َبْیِن ِرْجَلْیِھ َحتَّى َیْأِتَي ِشیُلوُن َوَلُھ َیُكوُن ُخُضوُع ُش ِة َجْح ا ِباْلَكْرَم َراِبًط
ھُ    ِب َثْوَب َدِم اْلِعَن ُھ، َوِب اْلَخْمِر ِلَباَس َسَل ِب ِھ، َغ َن َأَتاِن ِة اْب ْسَو١٢. َوِباْلَجْفَن َبنِ ُم َن اللَّ َناِن ِم َیضُّ اَألْس ِر، َوُمْب َن اْلَخْم ْیِن ِم . دُّ اْلَعْیَن

ْیُدونَ          ١٣ َد َص ُھ ِعْن سُُّفِن، َوَجاِنُب ْیَن      ١٤. َزُبوُلوُن، ِعْنَد َساِحِل اْلَبْحِر َیْسُكُن، َوُھَو ِعْنَد َساِحِل ال ٌض َب ِسیٌم َراِب اٌر َج سَّاَكُر، ِحَم َی
ًدا              َفَرَأى  ١٥. اْلَحَظاِئِر ِة َعْب اَر ِلْلِجْزَی ِل َوَص ُھ ِلْلِحْم َأْحَنى َكِتَف ٌة، َف ا َنِزَھ َسٌن، َواَألْرَض َأنََّھ ُھ َح ْعَبُھ   ١٦. اْلَمَحلَّ َأنَّ ِدیُن َش َداُن، َی

َوَراءِ   َیُكوُن َداُن َحیًَّة َعَلى الطَِّریِق، ُأْفُعواًنا َعَلى السَِّبیِل، َیْلَسُع١٧. َكَأَحِد َأْسَباِط ِإْسَراِئیلَ  ى اْل ُھ ِإَل .  َعِقَبِي اْلَفَرِس َفَیْسُقُط َراِكُب
 .ِلَخَالِصَك اْنَتَظْرُت َیا َرب١٨ُّ

ي  َنْفَتاِلي، َأیَِّلٌة ُمَسیََّبٌة ُی٢١. َأِشیُر، ُخْبُزُه َسِمیٌن َوُھَو ُیْعِطي َلذَّاِت ُمُلوٍك٢٠. َجاُد، َیْزَحُمُھ َجْیٌش، َولِكنَُّھ َیْزَحُم ُمَؤخََّرهُ ١٩ ْعِط
ُھ  ٢٣. َأْغَصاٌن َقِد اْرَتَفَعْت َفْوَق َحاِئٍط. ُیوُسُف، ُغْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة، ُغْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة َعَلى َعْینٍ      ٢٢. َأْقَواًال َحَسَنةً  َفَمرََّرْت

اَك،     . َوَتَشدََّدْت َسَواِعُد َیَدْیِھَولِكْن َثَبَتْت ِبَمَتاَنٍة َقْوُسُھ،     ٢٤. َوَرَمْتُھ َواْضَطَھَدْتُھ َأْرَباُب السَِّھامِ    ْن ُھَن وَب، ِم ِز َیْعُق ِمْن َیَدْي َعِزی
سََّماِء         ٢٥ِمَن الرَّاِعي َصْخِر ِإْسَراِئیَل،    اُت ال ْأِتي َبَرَك َك، َت ِذي ُیَباِرُك ْيٍء الَّ لِّ َش ى ُك ِمْن ِإلِھ َأِبیَك الَِّذي ُیِعیُنَك، َوِمَن اْلَقاِدِر َعَل

اِم  . َبَرَكاُت َأِبیَك َفاَقْت َعَلى َبَرَكاِت َأَبَوي٢٦َّ. َبَرَكاُت الثَّْدَیْیِن َوالرَِّحِم. َبَرَكاُت اْلَغْمِر الرَّاِبِض َتْحُتِمْن َفْوُق، وَ   ِإَلى ُمْنَیِة اآلَك
َساِء    . ٌب َیْفَتِرُسَبْنَیاِمیُن ِذْئ٢٧. الدَّْھِریَِّة َتُكوُن َعَلى َرْأِس ُیوُسَف، َوَعَلى ِقمَِّة َنِذیِر ِإْخَوِتھِ    َد اْلَم ًة، َوِعْن ِفي الصََّباِح َیْأُكُل َغِنیَم

 .»ُیَقسُِّم َنْھًبا



 ٢١٨

اَرَكُھمْ      . َجِمیُع ھُؤَالِء ُھْم َأْسَباُط ِإْسَراِئیَل االْثَنا َعَشرَ     ٢٨ وُھْم َوَب ِھ َأُب ْم ِب ا َكلََّمُھ َذا َم اَرَكُھمْ     . َوھ ِھ َب َسِب َبَرَكِت ٍد ِبَح لُّ َواِح . ُك
يِّ   . َأَنا َأْنَضمُّ ِإَلى َقْوِمي   «: َوَأْوَصاُھْم َوَقاَل َلُھمْ  ٢٩ ُروَن اْلِحثِّ اَرِة   ٣٠. ِاْدِفُنوِني ِعْنَد آَباِئي ِفي اْلَمَغاَرِة الَِّتي ِفي َحْقِل ِعْف ي اْلَمَغ ِف

ي          رٍ         الَِّتي ِفي َحْقِل اْلَمْكِفیَلِة، الَِّتي َأَماَم َمْمَرا ِفي َأْرِض َكْنَعاَن، الَِّت َك َقْب يِّ ُمْل ُروَن اْلِحثِّ ْن ِعْف ِل ِم َع اْلَحْق َراِھیُم َم َتَراَھا ِإْب .  اْش
اَرِة الَّ   ٣٢. ُھَناَك َدَفُنوا ِإْسَحاَق َوِرْفَقَة اْمَرَأَتُھ، َوُھَناَك َدَفْنُت َلْیَئةَ   . ُھَناَك َدَفُنوا ِإْبَراِھیَم َوَساَرَة اْمَرَأَتھُ    ٣١ ِل َواْلَمَغ َراُء اْلَحْق ي  ِش ِت

ھِ          ٣٣. »ِفیِھ َكاَن ِمْن َبِني ِحثَّ     ى َقْوِم َضمَّ ِإَل رُّوَح َواْن َلَم ال سَِّریِر، َوَأْس ى ال ) .َوَلمَّا َفَرَغ َیْعُقوُب ِمْن َتْوِصَیِة َبِنیِھ َضمَّ ِرْجَلْیِھ ِإَل
 ٤٩التكوین 

  
  

أتي ألسطورة            أي صورة، اآلن ن رآن ب ي الق ھ      جادة الھاكما نرى ال شيء مما یقولھ محمد ف ل موت وب قب ن وصیة یعق  ع
  :لبنیھ

  
  )مباركة األسباط االثني عشر(وتحت موضوع ) أساطیر الیھود(من كتاب ) یوسف(في فصل 

  
ال،  : "عندما ترك یوسُف وابناه یعقوَب، حسدوا البركاِت الوفیرة الممنوحة على الثالثة، قالوا         كل العالم یحب المحبى بالم

ٍد آخَر،   : "فتحدث یعقوُب."   حاكمًا للرجل وأبونا قد بارك یوسَف لھذا صارَ      الذین یطلبون الربَّ لن یحتاجوا أيَّ شيٍء جی
  ."لدي بركاٌت كافیة للكل

  
ا أساطیر عصور          ة فیھ ة  م ھنا ترد فقرة أسطوریة غیر مھم ك األساطیر     _ظلم ع كل تل ادة م ل    نع _ كالع ھ قب ر بنی  تطھ

  .حضورھم من نجاسة حكامھم المصریین باالغتسال
  

د  ائالً عن وُب، ق دث یعق ھ، تح ھ إلی ُة بنی َب المالئك شرط األول   : "ما جل اد ال نكم، االتح شأ بی اِت تن ذا ال خالف ى ھ غوا إل اص
سریِر               ."  لخالِص إسرائیلَ  ون حول ال انوا یقف ن حین ك زمن، لك ة ال ق بنھای سرِّ العظیم المتعل شِف ال ى وشِك ك وكاَن عل

ز العظیم        الذھبيِّ حیث یرقد أبوھم، زارتھ السكینة لل       ة اللغ ِر معرف ل أث ذلَك ك حظٍة وغادرْتھ بسرعٍة، وبمغادرِتھا غادر ك
إلخ أسطورة عنصریة عن تشابھ ھذا مع ما حدث حین حاول إسحاُق كشَف السرِّ البِنھ عیسو، عندما  .....من عقل یعقوبَ  

  .استدعاه لتلقي بركِتھ
  

ًة لیُ جعَل الحادُث یعقوَب یخشى أن     اَل       عتبَ بنیھ لیسوا صالحین كفای سیحانّي، وق ق بالعصر الم الوحي المتعل دیرین ب روا ج
سألِتھ، وأخشى أن        : "لھم ي م سو ف إسماعیل وبنو قطورة كانوا ھم المعیبین في ذریة جدي إبراھیم، أبي إسحاق عاب عی

ادِة األصنامِ     _ أیضًا_بینكم دَث اال ." ھناَك أحٌد یضمُر النیَة لعب الوا    ثتح ا عشر رجًال، وق ا، إنَّ    اسمْع،  : "ن ا إسرائیُل، أبان ی
یكن، كم      . األبديَّ إلھنا إلھ واحٌد فقط   ًا ل دوس، مبارك ي الق ا     اكما أن قلبھ واحد متحد ومتضمن ف ذلك قلوبن ب اهللا، ك و قل  ھ

ھ        ي اهللا  [واحدة ومتحدة متضمنة فی وبُ   ]."  ف دِ         : "فأجاَب یعق ِد واألب ى األب ھ إل ِد جاللت ُم مج یكْن اس َدًا ل خ ."  .......ممجَّ  إل
 . أساطیر أخرى
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 ٢١٩

   موسىموسىموسى::: القرآن القرآن القرآن أنبیاء أنبیاء أنبیاءمن مصادر قصصمن مصادر قصصمن مصادر قصص   الھاجادةالھاجادةالھاجادة
   وابن المقفعمرشد إلى اإللحادل

   طفولة موسىطفولة موسىطفولة موسى
  مرشد إلى اإللحاد لوإضافات مع تعدیالت -لمرشد إلى اإللحاد وابن المقفع

  
 

ي        راھیم ف ن قصة أم إب ا ألم موسى ف   الھاجادة بدایة نالحظ أن محمدًا قد أخذ م ذ تفاصیل     ، وأعطاھ ث أخ رآن، حی ي الق
ي         ى ف ل وحت وراة، ب ي الت ى ف ن أم موس د ع یل ال  توج ذه تفاص راھیم، وھ شاعر أم إب ادةم اطیر  الھاج ة باألس  الملیئ

ا     سفط    والمشاعر المبالغ فیھا، ال تزید على التوراة سوى أنھ ى ال دت عل سلة (م ة      ) ال ل، قائل ل الطف ة صغیرة، لتظلی مظل
  إلخ.....ثم تركت السفط." راَك تحَت مظلة الزواجربما لن أعیَش أل: "الكلمات

  
  . كما ترجمناھا سابقًاھاجادیةیرجى العودة إلى قصة إبراھیم ال

  
================================================================  

ھ   ن أن امرأة فرعون ھي التي وجدت موسى في السل وانتشلتھآالقر یقول یم وتبّنت ع أ ، من ال ول   م وراة تق ي أن الت  ن الت
م أخت فرعون        ة فرعون ث ت ابن د موت  (فعلت ھذا كان د ال  إ  ).٢٣: ٢انظر الخروج   _ ولاأل بع زوجة  ذن یضع محم

  .بنةمحل اال
  
  

  :القصص سورة
  
رَُّة  ) ٨(اُنوا َخاِطِئیَن َفاْلَتَقَطُھ آُل ِفْرَعْوَن ِلَیُكوَن َلُھْم َعُدّوًا َوَحَزنًا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجُنوَدُھَما كَ        { َوَقاَلْت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُق

  ٩-٨: القصص} )٩(َعْیٍن ِلي َوَلَك ال َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َینَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدًا َوُھْم ال َیْشُعُروَن 
  

  :١٠-٥: ٢سفر الخروج 
  

ِر ِلَتْغتَ    ٥ ( ى النَّْھ ْوَن ِإَل رِ      َفَنَزَلِت اْبَنُة ِفْرَع ِب النَّْھ ى َجاِن َیاٍت َعَل ا َماِش ْت َجَواِریَھ اِء،     . ِسَل، َوَكاَن ْیَن اْلَحْلَف سََّفَط َب َرَأِت ال َف
ي      ٦. َفَأْرَسَلْت َأَمَتَھا َوَأَخَذْتھُ   ِبيٌّ َیْبِك َو َص َد، َوِإَذا ُھ ُھ َرَأِت اْلَوَل ا َفَتَحْت تْ   . َوَلمَّ ُھ َوَقاَل ْت َل ْن َأْوَالدِ  «: َفَرقَّ َذا ِم َراِنیِّینَ ھ . » اْلِعْب

َد؟       «: َفَقاَلْت ُأْخُتُھ الْبَنِة ِفْرَعْونَ   ٧ ِك اْلَوَل َع َل اِت ِلُتْرِض َن اْلِعْبَراِنیَّ َعًة ِم َرَأًة ُمْرِض ُة    ٨» َھْل َأْذَھُب َوَأْدُعو َلِك اْم ا اْبَن ْت َلَھ َفَقاَل
ي   «: َفَقاَلْت َلَھا اْبَنُة ِفْرَعْونَ  ٩. َوَلِدَفَذَھَبِت اْلَفَتاُة َوَدَعْت ُأمَّ الْ    . »اْذَھِبي«: ِفْرَعْوَن ا ُأْعِط اْذَھِبي ِبھَذا اْلَوَلِد َوَأْرِضِعیِھ ِلي َوَأَن
َعْتھُ   . »ُأْجَرَتِك َد َوَأْرَض ا،            ١٠. َفَأَخَذِت اْلَمْرَأُة اْلَوَل ا اْبًن َصاَر َلَھ ْوَن َف ِة ِفْرَع ى اْبَن ِھ ِإَل اَءْت ِب ُد َج َر اْلَوَل ا َكِب َمُھ   َوَلمَّ ِت اْس َوَدَع

  ).»ِإنِّي اْنَتَشْلُتُھ ِمَن اْلَماِء«: َوَقاَلْت» ُموَسى«
 

  MOSES RESCUED FROM THE WATER  في موضوع موسى ینقذ من الماءتقول القصة الھاجادیة اآلن الحظ ما
  اةالتور وھو تفصیل ال تذكره،
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 ٢٢٠

ل  رك الطف ت ت ي وق اه[ف ي المی ة إلصاب] ف رارة محرق َل اُهللا ح دمامَل  أرس رَص وال م الب انوا كلھ ي یع صریین، لك ة الم
  .المؤلمة

اح . األلم الحارق بحمام في میاه النیل أرادت التخلص من، ابنة فرعون، رموتیسث  ن   الجسمانيّ  ولكن عدم االرتی م یك  ل
ا   د عزمت  . سببھا الوحید لتركھا قصر أبیھ ضاً    لق سھا أی ر نف ى تطھی ن نجاس   عل ي   ة  م ادة األصنام الت اك   سادت عب   .ھن

  
ة   الشخص الذي تبنىأي(ذن فابنة فرعون إ د األ  ) موسى وتواله بالرعای صفة  ، صنام كانت ال تعب ذه ال ا   ھ رآن یعطیھ  الق

 .آمنت بموسى واهللا  أنھا كانت مؤمنة ویقول عنھا) التي تبّنت موسى(لزوجة فرعون 
 

  :من سورة التحریم
  
وا ِامْ   { ِذیَن آَمُن َثًال ِللَّ ُھ َم َرَب اللَّ ِھ       َوَض ْوَن َوَعَمِل ْن ِفْرَع ي ِم ِة َوَنجِِّن ي اْلَجنَّ ًا ِف َدَك َبْیت ي ِعْن ِن ِل ْت َربِّ اْب ْوَن ِإْذ َقاَل َرَأَة ِفْرَع

  })١١(ْن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن َوَنجِِّني ِم
  

رأة فرعون      {: قول اهللا تعالىوروى البخاري في ك األنبیاء ب   وا ام ذین آمن ثال لل ى ق -وضرب اهللا م ھ   إل ت  -ول  وكان
   :} من القانتین

  
ي موسى                :  حدثنا یحیى بن جعفر    - ٣٤١١ ذاني، عن أب ن مرة، عن مرة الھم حدثنا وكیع، عن شعبة، عن عمرو ب

  :رضي اهللا عنھ قال
ساء   : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم    ن الن رأة فرعون، ومریم     : كمل من الرجال كثیر، ولم یكمل م إال آسیة ام

  ).إن فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعامبنت عمران، و
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة اْلَجَمِليِّ َعْن ُمرََّة اْلَھْمَداِنيِّ َعْن َأِبي ُموَسى -  ٥٤١٨
لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َكَمَل ِمْن الرَِّجاِل َكِثیٌر َوَلْم َیْكُمْل ِمْن النَِّساِء ِإلَّا َمْرَیُم ِبْنُت ِعْمَراَن َوآِسَیُة اْلَأْشَعِريِّ َعْن النَِّبيِّ َص

  اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن َوَفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّریِد َعَلى َساِئِر الطََّعاِم

  
  .خاري بأسانید وألفاظ كثیرة، نكتفي منھا بھذا القدرورواه الب

  
  

  :أم المؤمنین رضى اهللا تعالى عنھافضائل خدیجة ب فضائل الصحابة رضى اهللا تعالى عنھم وروى مسلم في ك 
    
و أسامة و           ] ٢٤٣٠ [  دثنا أب ب ح و كری دثنا أب ن  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا عبد اهللا بن نمیر وأبو أسامة ح وح اب

ظ حدیث           ن عروة واللف نمیر ووكیع وأبو معاویة ح وحدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا عبدة بن سلیمان كلھم عن ھشام ب
ا                  ول سمعت علی ر یق ن جعف د اهللا ب ال سمعت عب ھ ق و أسامة عن ھشام عن أبی أبي أسامة ح وحدثنا أبو كریب حدثنا أب

لم              ھ وس ت           بالكوفة یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی سائھا خدیجة بن ر ن سائھا مریم بنت عمران وخی ر ن ول خی یق
  خویلد قال أبو كریب وأشار وكیع إلى السماء واألرض 

    
دثنا              ] ٢٤٣١[  اال ح شار ق ن ب ى واب ن المثن د ب وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب قاال حدثنا وكیع ح وحدثنا محم

ن         محمد بن جعفر جمیعا عن شعبة ح وحدثنا عبید اهللا       دثنا شعبة عن عمرو ب ي ح دثنا أب ھ ح  بن معاذ العنبري واللفظ ل
ر          ساء غی ن الن م یكمل م ر ول مرة عن مرة عن أبي موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كمل من الرجال كثی

  مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام 
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 استدراكات
 

 معجزات میالد موسى في الھاجادوت
 

ت  ل البی ألأل ك ل ت ور الطف ًورد في قصة میالد موسى في الھاجادیات أن أمھ لم تعان ألما في حملھ وال وضعھ، وأن لحظة ظھ
ًبتألق مساو لشعاع الشمس والقمر، وكانت ھناك معجزة أعظم، فلم یكن عمر الطفل بعد یوما عندما بدأ یمشي ویتك ُ ھ، ٍ لم مع أبوی

ًیات كذلك أنھ ولد مختونا، ونقرأ فیما جاء بكتاب أساطیر الیھود أمھ حینما حملت بھ رأت رؤیاوقیل عنھ في الھاجاد َ ِ ُ. 
 

Sotah 12a, Tan. Shemot 8, Exodus R. 20-26, Ecclesiasticus (Sirach) 44: 27, 45, Exodus. R 1: 20, Josephus: 
Antiquities 2: 9/ 4, Mekilta RS 71, Yashar Shemot 103b, DR 11: 9, 120b, Philo: Via Mosis 1: 3, BHM 1: 128 

 
 
 

ا، وبالنسبة  ي اناجیلھ ثال المسیحیة ف دیانات، م ل ال ي نصوص ك را ف ا كثی دیس نراھ یالد البطل أو الق ن م ًمثل ھذه القصص ع
ث  ي األحادی دایات ولإلسالم ف ن إسب ن اب ن ھشام ع ب السیرة كسیرة اب ة حاقكت اب البدای ن كت ر م ن كثی  وسیرة الرسول الب

د ً نقرأ تفاصیل أسطوریة كھذه مطابقة تماما كأنما تكاد منوالنھایة ن مسند أحم رأ م ن موسى، ونق قولة بالحرف عن الھاجادة ع
 :بن حنبل

 

َ حـدثنا عبـد الـرحمن بـن مهـدي، حـدثنا معاویـة یعنـي ابـن- ١٧١٥٠ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِْ ُ ِ َّ ََّ ُ َ ََ ََ ٍَّ ْ ِ َّ ِ صـالح، عـن سـعید بـن سـوید الكلبـي، عـن عبـد اَألعلـى ـبـن ُ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َِّ َِ ْ ْ َ ُ َ ٍَ
َهالل السُّلمي، عن عرباض بن سـاریة، قـال َ َ ََ َ َِ َِ ْ ِْ ْ ِ ِ ِِّ ٍ َقـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: َ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ َِ ُ َ َإنـي عبـد اهللا لخـاتم النبیـین، وان آدم عل: " َ ََ َ ََ َُ َ َُّ َِٕ ِِّ َِّ َ ِ ْ ِیـه ِّ ْ

ٌالسَّالم لمنجدل  َِ َ ْ ُ َ َفي طینته، وسُأنبئكم بَأول ذلك دعوة َأبي إبـراهیم، وبشـارة عیسـى) ٢(ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ ِ َّ ُ َُِّ ُبـي، ورؤیـا ُأمـي التـي رَأت، وكـذلك ُأمهـات  َ َ َ َُّ َ ِ ََِّ َ َ َْ ِّ َ ْ ِ
َالنبیین ترین  َْ ََ َِِّّ) "١( 

__________ 
، سعید ابن سوید الكلبي روى عنه اثنان، وذكـره ابـن حبـان فـي "وكذلك أمهات النبیین ترین: "ولهحدیث صحیح لغیره دون ق) ١(
وخالفــه ابــن : أنــه یریــد هــذا الحــدیث، وقــال" التعجیــل"ـلـم یصــح حدیثــه، فــذكر الحــافظ فــي ترجمتــه فــي : ، وقــال البخــاري"الثقــات"

َوعبد اهللا بن هالل السـلمي لـم یسـمه عبـد . امي ال بأس بهش: ٣/١١٣" كشف األستار" حبان والحاكم فصححاه، وقال البزار في
، ) ١٧١٥٤(َّعبـد األعلـى، نبـه علـى ذلـك عبـد اهللا بـن أحمـد بـإثر الروایـة : ُاهللا إال عبد الرحمن بن مهدي، وهو خطأ، والصواب

 علـى شـرطه، وتـرجم ، وهـو"التعجیـل"مجهـول، ولـم یتـرجم لـه الحـافظ فـي : ، وقـال٢٥١ص " اإلكمـال "وقد ترجمه الحسـیني فـي 
باســم عـبـد األعـلـى ـبـن هــالل، وـلـم ـیـذكرا فــي اـلـرواة عنــه " الجــرح والتعــدیل"، وابــن أـبـي حــاتم ـفـي "الـتـاریخ الكبـیـر"ـلـه البخــاري فــي 

مــن طریــق اإلمــام ) ١٠" (دالئــل النـبـوة"وأخرجــه أـبـو نعــیم فــي ، ، فهــو مجهــول الحــال"الثقــات"ان فــي ســوى اثنــین، وذكــره اـبـن حبــ
" المعرفــة والتــاریخ"، ویعقــوب بــن ســفیان فــي ٦٩-٦/٦٨" التــاریخ الكبیــر"وأخرجــه البخــاري فــي ، ًســناد، مختصــراذا اإلأحمــد، بهــ

، ) ٦٢٩/ (١٨" الكبیـر"، والطبرانـي فـي ) ٦٤٠٤(، وابن حبـان ٢٨/٨٧و) ٢٠٧٣(و ) ٢٠٧٢" (تفسیره"، والطبري في ٢/٣٤٥
 مـــن طـــرق عـــن معاویـــة بـــن ٢/١٣٠" اـلــدالئل" ، والبیهقـــي ـفــي )٩" (اـلــدالئل"، وأبـــو نعـــیم فـــي ) ٤٢١" (الشـــریعة"واآلجـــري فـــي 

  .)١٧١٦٣( و )١٧١٥١(وسیأتي برقم  .صالح، به
 

َوقولـه صــلى اهللا علـیـه وســلم َّ ِ ََّ ََ َْ َ ـلـه شــاهد مــن حــدیث میســرة " ٕإـنـي عـنـد اهللا لخــاتم النبـیـین وان آدم علـیـه السـالم لمنجــدل ـفـي طینـتـه: "ُ
ًیـــا رســـول اهللا متـــى جعـلــت نبیـــا؟ قـــال: قـلــت: ، بلفـــظ قـــال) ١٦٦٢٣(الفجـــر الســـالف بـــرقم  ٕواســـناده " وآدم بـــین اـلــروح والجســـد: "ُ

َوآخـر مـن حـدیث خالـد بـن معـدان عـن نفـر مـن أصـحاب النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم عنـد ، .صحیح، وذكرنا هناك بقیة شـواهده َّ ِ ََّ ََ َْ َ ُ
 -١/٨٣" اـلـدالئل"، والبیهقــي فــي ٢/٦٠٠اكم ، والحــ) ٢٠٧٠( ومــن طریقــه أخرجــه الطبــري -١/١٧٥" الســیرة"اـبـن إســحاق فــي 

 حـین حملـت بـي أنـه أمـيأنا دعوة أبي إبراهیم، وبشـرى أخـي عیسـى، ورأت : "عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، به، بلفظ 



 وزیـادة رؤیـة النـور الـذي أضـاء لـه، .ٕواسـناده صـحیح، وصـححه الحـاكم، ووافقـه الـذهبي" خرج منها نور أضاء له قصـور الشـام 
، وفـي إسـناده ) ١٧٦٤٨(ویشـهد لهـا كـذلك حـدیث عتبـة بـن عبـد السـلمي، سـیرد بـرقم ، .قصور الشام، ستأتي في الروایـة التالیـة

السـیرة " ونقلـه عنـه الـذهبي فـي -"السـیرة"وحدیث حلیمة السعدیة عند ابن إسحاق فـي  .بقیة بن الولید، مدلس ویسوي، وقد عنعن
 .د اإلسنادهذا حدیث جی: ، وقال١/٥١" النبویة

 
َ حــدثنا َأبــو الیمــان الحكــم بــن نــافع، حــدثنا َأبــو بكــر، عــن ســعید بــن ســوید، عــن العربــاض بــن ســاریة السُّــلمي، قــال- ١٧١٦٣ َ ِّ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ َّ َّْ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ ٍَ ُ َ :

ُســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول َُ َ ََ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ َْ ُ َِ ُ ْإنــي عنــ: " ْ ِ ٌد اهللا فــي ُأم الكتــاب لخــاتم النبیــین، وان آدم لمنجــدل ِِّ ِ ِ َِ َْ َ َ َُ َ ََ َُّ َِٕ َِِّّ َ َِ ْ ِّ ِفــي طینتــه، ) ١(ِ ِ ِ َِ
ْوسُأنبئكم  ُ َُِّ َ ُبتأویل ذلك، دعوة َأبي إبـراهیم وبشـارة عیسـى قومـه، ورؤیـا ُأمـي التـي رَأت َأنـه خـرج منهـا نـ) ٢(َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ َِ َِّ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ِّ ْ َ َ َْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ ِ ُور َأضـاءت لـه قصـور َْ ُ َُ ُ ََ ْ ٌ

ْالشام، وكذلك ترى ُأمهات النبیین صلوات اهللا علیهم  َ َِ َِْ َ ََ َِ ُ َُ ََ ِّ َّ َّ َ َ ِ َ ِ َّ) "٣( 
__________ 

 .منجدل) : ١٣ظ (في ) ١( 
 .وسوف أنبئكم) : ق(و ) ١٣ظ (في ) ٢(
 وهــو -وهـذا إســناد ضـعیف، بـین ســعید بـن سـوید" علـیهمُوكــذلك تـرى أمهـات النبـیـین صـلوات اهللا : "صـحیح لغیـره دون قولـه) ٣(

 وهـو اـبـن -، وأبـو بكـر) ١٧١٥١(و ) ١٧١٥٠( والعربـاض بـن ســاریة عبـد األعلـى بـن هــالل السـلمي كمـا فـي الرواـیـة -الكلبـي
ـیـذكر وـقـد قصـر أـبـو بكــر بـن أـبـي مــریم بإسـناده، فـلـم : ١/٨٣" اـلـدالئل "  ضــعیف، وقـد ـقـال البیهـقـي فـي-عبـد اهللا ـبـن أبـي مــریم

ـر بمتـنـه فجعـل الرؤـیـا بخـروج الـنـور منهـا وحــده ـلـم یقصـر ـفـي متنـه كمــا هـو ظــاهر فـي هــذه : قلنـا. عبـد األعـلـى بـن هــالل، وقصَّ
ــر مــن روى عـنـه البیهقــي " التفســیر"وأخرجــه الطبــري فــي ، ) .١٧١٥٠(وبســطنا حــال بقـیـة رجاـلـه فــي الروایــة  .الرواـیـة، إنمــا قصَّ

 مـن طریـق الحكـم بـن نـافع، بهـذا اإلسـناد، وصـححه الحـاكم، فتعقبـه ١/٨٣" الـدالئل"ي في ، والبیهق٢/٦٠٠، والحاكم ) ٢٠٧١(
" الســنة"وأخرجــه ابــن أبــي عاصــم فــي  . مــن هنــا ووقــع تحریــف فــي مطبــوع الطبــري یصــحح. أبــو بكــر ضــعیف: الــذهبي بقولــه

وذكرنــا  .بكــر بــن أبــي مــریم، بــهمــن طــرق عــن أبــي ) ٦٣١/ (١٨" الكبیــر"، والطبرانــي فــي "زوائــد) "٢٣٦٥(، والبــزار ) ٤٠٩(
 ) .١٧١٥٠(شواهده في الروایة السالفة برقم 

 
َ حدثنا َأبو العالء وهو الحسن بن سوار، قـال- ١٧١٥١ َ ٍ َّ َ َ َُ ُ َ ُ َْ ُْ َْ َ ِ َ ََ ِحـدثنا لیـث، عـن معاویـة، عـن سـعید بـن سـوید، عـن عبـد اَألعلـى بـن : َّ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ َُّ ٌ ََ

ِّهالل السُّلمي ِ َِ ٍ َ، عن عرباض بن ساریة، قالَ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِْ ْ ُسمعت رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم یقـول: ِ َُ َ ََ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ َْ ُ َِ ُ َإنـي عبـد اهللا خـاتم النبیـین : " ْ َِِّ َِّ َُ َ ُِ ْ َفـذكر " ِّ َ َ َ
ُمثله  َْ ِوزاد فیه. ِ ِ َ َ َإن ُأم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم رَأت حین: َ َِ َّ ِ َّْ َ ُ ََ َ َ َُ َْ ِ ِ َّ َّ ُ وضعته نورا َأضاءت منه قصوِ َ َُ ُ َ ُ َْ ِْ ً ُ ْ ِر الشام َ َّ ُ 

 
حـدیث صــحیح لغیـره، وهــذا إســناد مكـرر إســناد ســابقه غیـر أن شــیخ أحمــد وشـیخ شــیخه همــا الحسـن ـبـن ســوار، ولیـث وهــو اـبـن 

 . عن الحسن بن سوار، بهذا اإلسناد١/١٤٨" الطبقات"ُوأخرجه ابن سعد في ، .سعد، وهما ثقتان، وبینا حال بقیة رجاله هناك
وذكرنـا شـواهده  ،. من طریقین عـن اللیـث بـن سـعد، بـه٨/٦٣٠" الكبیر"، والطبراني في ) ٢٠٧٢" (التفسیر"وأخرجه الطبري في 

 .في الروایة السالفة
 

ِ حــدثنا حـیـوة، ویزـیـد ـبـن عـبـد رـبـه- ١٧٦٤٨ ِِّ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ ُِ َ َ ََ َ، ـقـاالَّ ِحــدثنا بقـیـة، حــدثني: َ َِ ََّ ََّ َ َُ َّ ٍ بحـیـر ـبـن ســعد، عــن خاـلـد ـبـن معــدان، عــن اـبـن عمــرو َ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َْ َْ ُِ ِ ٍ َِ
ـلمي، َأنـه حـدثهم ُْالسُّلمي، عن عتبة بن عبـد السُّ َ َّ َ ُ َ َ ُ ََّ ِّ ِِّ ٍ َِ َ َْ ْ ِْ ََأن رجـال سـَأل رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم ف: ْ َ ََ َّ ِ ََّ َ ُ ََ َْ َ ُُ َ َِ ً َقـالَّ َكیـف كـان َأول شـأنك یـا : َ ََ َ ُِ ْ َّ َ ََ ْ

َرسـول اهللا ؟ قـال َ َِ ُ ُكاـنـت حاضـنتي مــن بنـي ســعد بـن بكــر، فانطلقـت َأـنـا وابـن لهــا فـي بهــم لنـا، وـلـم نأخـذ معـنـا زادا ، فقلـت: " َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َْ َُْ ْ ًَ َ ُ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ َ ََ ٍَ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ٍ ِْ ْ ـَیـا : َ



َْأخــي، اذهــب فأتنــا ـبــزاد مــن عنــ َِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َِ َ َْ َد ُأمـنــا، فــانطلق َأخــي ومكـثــت عنــد الــبهم، فَأقـبــل طیــران َأبیضــان كَأنهمـــا نســران، فقــال َأحـــدهما ْ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ُ ََّ َ ْ ََ َِْ ْ ِ ِ ِْ ََ ِّ
ِلصــاحبه ِ ِِ ََأهــو هــو ؟ ـقـال: َ َ َ َُ َّنعــم، ـفـَأقبال یبـتـدراني ، فَأخــذاني فبطحــاني إـلـى القـفـا، فشــق: ُ َ َ َ َ َََ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ َ ْ َ َا بطـنـي، ـثـم اســتخرجا قلـبـي، فشــقاه فَأخرجــا َ َ ََ َْ ْ ََ َ َ َُ َّ ِ ْ ْ َّ ُ ِ ْ

ِمنه علقتین سوداوین ، فقال َأحدهما لصاحبه ِ ِ ِِ َ ََ ُ ْ ُْ َ َْ َ َُ ََ َِ َِ ْ َ ٍ قال یزید في حدیثه، ائتني بمـاء ثلـج -: َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َُ ِ َ َ فغسـال بـه جـوفي، ثـم قـال-َ َ ََّ ُ َِ ِْ َ ِ َ ِائتنـي بمـاء : َ َِِ ِ ْ
َبـرد فغســ َ َ ٍ َ َال ـبـه قلبـي، ـثـم ـقـالَ َ ََّ ُ َِ ِْ ِائتنـي بالسَّــكینة ـفـذراها ـفـي قلبـي، ـثـم ـقـال َأحـدهما لصــاحبه: ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ َ َِحصــه ، فحاصـه ، وخــتم علـیـه بخــاتم : ْ ََ َِ ِ َِْ َ ُ َ َُ َ َ َ ْ

ِالنبوة  ُ وقال حیوة-َُُّّ َ َْ َ َ ه واختم علیه بخات: َ َفي حدیثه حصه فحصَّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ ُ َْ َ َ ِم النبوة ْ َُُّّ ْ، فقال َأحدهما لصاحبه اجعله في كفـة، واجعـل َألفـا مـن -ِ ْ ْ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ًِ َْ ْْ َ َ ََ َّ ُ َِ َ ُ َ َ
َُأمتـه فـي كـفـة، فـإذا َأنـا َأنظــر إلـى األَلـف ـفـوقي، ُأشـفق َأن یخـر عـلـي بعضـهم، فقـال َ َ ََ ْ ُ ُُ َ َ َْ َّ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ْْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ِـلـو َأن ُأمتـه وزنـت ـبـ) " ١: (َّ ْ َ ِ ُ ُ َ َّ َّ ْ َّه لمـال بهـم، ـثـم َ ُ ْ َِ ِ َ َ ِ

ْانطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شدیدا، ثم انطلقت إلى ُأمي فَأخبرتها بالذي لقیته، فَأشـفقت علـي َأن یكـون ُألـبس بـي، قالـت ْ ْ ً َْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ً َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َّ ََُ َُ ُ ْ َِ َِّ ِ َِ َ َْ ِّ َُّ َُ َِ َ َُأعیـذك : َ ُ ِ
َـبـاهللا، فرحـلـت بعـیـرا لهــ ً ََ َِ َ َْ َ ِ َفجعا ِ َ ِْلتـنـي، َ ُ وـقـال یزـیـد-َ ِ َ َ َ ِْفحملتنــي : َ َ َ َ ْ عـلـى الرحــل ، وركبــت خلـفـي حـتـى بلغـنـا إـلـى ُأمــي، فقاـلـت-َ َ َْ َ َ َََ ِّ ِ ََّ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َ ِ ْ َُأوَأدیــت : َّ ْ َّ َ

َْأمانتي، وذمتي ؟ وحدثتها بالذي لقیت، فلم یرعها ذلك، فقالت َ َ َ َََ َ َِ ِ َِّ ِ َِ ُ ْ َ َْ َ َُ َِ َِْ َّ َ ِإني رَأیت خرج م: ََّ َ َ ََ ُ ْ ٌنورِّني ِِّ ِ، َأضاءت منه قصور الشام ُ َّ ُ ُ َُ ُ َْ ِْ ")٢( 
__________ 

 .فقالوا) : ١٣ظ (في ) ١(

 یدلس تدلیس التسویة، وقد عنعن، فال یقبل حدیثه إال أن یصرح بالسماع في - وهو ابن الولید- إسناده ضعیف، بقیة)٢(
 .هو عبد الرحمن: ابن عمرو السلمي. جمیع طبقات السند

ولم .  من طریق حیوة بن شریح، بهذا اإلسناد٢/٧" دالئل النبوة"، والبیهقي في ) ٣٢٣/ (١٧" الكبیر"راني في وأخرجه الطب
، والطبراني في ) ١٣٧٠(و ) ١٣٦٩" (اآلحاد والمثاني"، وابن أبي عاصم في ) ١٣(وأخرجه الدارمي ، .یسق الطبراني متنه

" تاریخه"، وابن عساكر في السیرة النبویة من ٢/٧" دالئل النبوة"في ، والبیهقي ٦١٧-٢/٦١٦، والحاكم ) ١١٨١" (الشامیین"
ََّوفي باب شق صدره صلى اهللا علیه وسلم عن أنس، سلف برقم ، . من طرق عن بقیة، به٣٧٦ص ِ ََّ ََ َْ َ ، وهو في ) ١٢٢٢١(ُ

 .الصحیح، وذكرنا شواهده هناك
 

ْبهم: "قوله َّفذراها" .ز والضأنصغار المع: بفتح باء وسكون هاء: قال السندي" َ من الذر بإعجام ذال وتشدید راء، بمعنى " َ
ًصرت راجحا علیهم، فارتفعوا : ، أي"إلى األلف فوقي" .حصه بضم الحاء المهملة: الخیاطة، فقوله: الحوص" حصه" .النثر

 .عني كما یرتفع المتاع الخفیف على الثقیل عند الوزن
 

 ابنة فرعون
 

ة ًالذي ورد في التوراة صریحا ا زوج رآن یجعلھ ن الق ة فرعون، لك  في األسطورة بسفر الخروج أن التي تبنت موسى ھي ابن
ك{ فرعون، ومن غیر المؤكد ھل كان ھذا تعدیل ألجل حبكة درامیة مختلفة ي ول م }قرة عین ل ي فھ اج خطأ وتسرع ف ، أم نت

ة وص األبوكریفی ض النص ال ، بع ظ أن كمث رج یالح إن جینزب ي ف یبیالأو رؤى وح  Sibylline Oracles 3: 253 تالس
ث یجعل مریم  ص یوسیفوس حی رھن ن ن یب ا، لك ن الموت غرق ام(ًیتحدث عن الملكة التي أنقذت موسى م أخت موسى ) مری

یس Josephus: Antiquities 2: 9 تخاطب ابنة فرعون كملكة، مع أنھ ھو نفسھ یصرح بوضوح أنھا كانت ابنة فرعون ، ول
أي ازيزوجة للملك، أن المقصد مج ذا ب دلوا ھ ا لیع ة األبوكریف ن كتب م یك ة فرعون، فل ا ابن ى أنھ ، والتوراة نصت بوضوح عل

 .تالعب تفسیري لعدم إمكانیة ذلك
 
ت عین لي ولك ال تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا وھم ال یشعر{ ُوقالت امرأت فرعون قرَّ ُ ْ َُ َ َ َ ََ َْ ُْ ً َ َ ََ َ َ ََ َ َّ َ َُ ِ ُ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ َُ ْ ُِّ ُ ٍُ ْ  ٩: القصص} )٩(َون ْ
 

ھ ورسمھ، ومن العجیب كم الضعف اإلمالئي عند كتبة الر سم العثماني، وھي حقیقة أشار لھا أحد الشیوخ في كتابھ القرآن نظم
یم  ن أسباب إفشال تعل ة م ي الكتاب وحقیقة الحرص على تعلیم أطفال ما زالوا یتعلمون اإلمالء والھجاء ھذا األسلوب الخاطئ ف

 . العربیةكتابة اللغة



 ٢٢١

ھ  اهللا صلى  اهللا رسول  قال: قال أنس، عن قتادة، عن معمر، أنبأنا الرزاق، عبد حدثنا: أحمد اإلمام روىو لم  علی : وس
سبك" ن ح ساء م المین ن أربع، الع ریم ب ت م ران، بن یة عم رأة وآس ون، ام ة فرع ت وخدیج د، بن ة خویل ت وفاطم  بن

  ".محمد
  

 

د الصحیحة   وقد تكّونت في ما بعد في  ت مزاحم    ن اسمھا أروایات أحادیث محم ا دخل   (  آسیة بن مزاحم   وال أعرف م
ا أ  صابرةزوجة فرعون ال، )في المسألة  نھم أنھ ا ، ویقول البعض دون أحادیث عن ذلك كظن م ا ورفضھا   إ دى بھ یمانھ

  .إلى االستشھادلزوجھا 
  

================================================================ 
 : أن انتشل موسى من الماء أن بعدالقرآنفي  جاء
 
ُحوَن           { ُھ َناِص ْم َل ْم َوُھ ُھ َلُك ٍت َیْكُفُلوَن ِل َبْی ِھ    ) ١٢(َوَحرَّْمَنا َعَلْیِھ اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْھ ى ُأمِّ اُه ِإَل َفَرَدْدَن

  ١٣-١٢:  القصص})١٣(َأْكَثَرُھْم ال َیْعَلُموَن ْعَد اللَِّھ َحقٌّ َوَلِكنَّ َكْي َتَقرَّ َعْیُنَھا َوال َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َو
  

ھ      موسى الرضیع المرضعات حتى یرده آل فرعون إلى أمھ ن اهللا حّرم علىأأي  ن رؤیت شبع م  البیولوجیة لترضعھ وت
 

ّصة         عدم قبول موسى الرضاعة،ھذا التفصیل ي الق بھن آل فرعون موجود ف ي جل ن المرضعات الالت ط   الھا م ة فق جادی
وراة    ي الت ر موجود ف ات ، وغی ي التعلیق ل ف ة ب و   الھاجادی اء الیھ وان م دلعلم اء   ، فتحت عن ن الم ذ م  MOSESوسى ینق

RESCUED FROM THE WATER 
  
  

ن                      بن م ن الصغیر رفض رضع الل ل، لك ب امرأة مصریة إلرضاع الطف أمرت بجل اذه، ف ى إنق وفي شفقتھا عزمت عل
ربِّ،    . ثدیھا، كما رفض رضعھ من الواحدة تلو األخرى من النساء اللواتي ُأْحِضْرَن إلى ھناك       ِل ال ن ِقَب ھكذا كان أمر م

رب أن       ." م اآلَن مع السكینِةلقد أرضعُت الذي یتكل   : "لكي ال تفتخر إحداھنَّ، وتقول     ع ال تكلم م ھ ال در ل م المق وال كان الف
  .یتنجس بالتغذي من الجسد النجس القذر المرأة مصریة

  

  
================================================================  

امرأتھ ( عن عقم ابنة فرعون ھاجادیة محمد من القصص الاقتبسھتروي القصة تفصیال آخر غیر موجود في التوراة 
  :للعھدوتبنیھا لموسى لیكون ابنًا لھا وولیًا ) في القرآن كحبكة تراجیدیة روائیة أكثر تأثیرًا

  
  :)طفولة موسى(في موضوع تقول القصة 

  
ت كل                        سنھ، كان سبة ل اد بالن ا ھو معت ر م ادًا أكث ًا ح دي فھم ھ یب وه أن ن سنھ، الحظ معلم ر م كان فھُم موسى أعلى بكثی

اً  . تصرفاتھ في طفولتھ تعد برجل عظیم في المستقبل         ًا الفت ا  . وعندما كان عمره ثالث سنوات فقط، منحھ الرب حجم أم
ات والتحدیق                    وسا ى االلتف رین عل ق مجب ي الطری ًا وھو محمول ف ھ دوم ذین یقابلون ان ال ث ك متھ فكانت جذابة جدًا بحی
ت مدھشة             . إلیھ ل كان ة الطف ھ، ألن محب ة ینظرون ل دة طویل ون م ون ویظل كانوا یتركون ما ھم في طریقھم لفعلھ، ویقف

ن      لقد الحظت ابنة فرعو . بحیث أَسَرْت أنظاَر المشاھدین لھ     م یك ا ل ا، ألنھ ابٍن لھ ن أن موسى طفل فائق للعادة، وتبنتھ ك
ي           : "فأعلمت أباھا بعزمھا بصدده، بھذا الكالم  . لھا طفلٌ  ا وأن از، كم ھ الممت ي عقل ي مظھره وف ًا ف ًال، إلھی ُت طف لقد جلب

sh
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 ٢٢٢

ِث م                 ابني وكوری اه ك م أن أتبن ن المالئ ھ م ذا فكرُت أن ة، ل ة رائع ن النھر بطریق كَ تلقیتھ كھدیٍة م دما تكلمت   ."  ملكِت وبع
  .وضعْت الطفَل بین یدي أبیھا، فأخذه وحضنھ إلى صدرهھكذا، 

  
ن     ھاجادیةتزعم كذلك األسطورة ال    ب ب   الیھودیة أن ابنة فرعون فیما بعد خرجت مع بني إسرائیل وأنھا تزوجت من كال

ذین   ًا ال ین جاسوس د األربع شھیر ض ھ ال ون موقف ن ن شوع ب ع ی ھ م ان ل ذي ك ا ال سطینیین یوفن ى الفل در عل ن نق الوا ل  ق
رآن              وراة ونص الق ي الت ة ف دد وسفر التثنی ي سورة  واحتالل أرضھم ألنھم جبابرة أقویاء أشداء حسب نص سفر الع   ف

دة ك           ٢٦ -٢٣: المائ نص تل ًا ل ة، وفق ا التقی ا وأعمالھ صالحھا وتقواھ ھ ل ب ل صالح المناس شخص ال ان ال ذا ك  وأن ھ
ت فرعون حسب األسطورة      یس الزمان وأن كالب ی تراعي مقا التي ال  ھاجادیةاألسطورة ال  ًا وبن ابًا فتی ة  كان ش  التوراتی

   .عجوزًا جدًا أو میتة
  
  ٩ :القصص} )٩(َوَقاَلْت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْیٍن ِلي َوَلَك ال َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َینَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدًا َوُھْم ال َیْشُعُروَن {
  

================================================================  
ي               { ًة ِمنِّ َك َمَحبَّ ُت َعَلْی ُھ َوَأْلَقْی ُدوٌّ َل ي َوَع ُدوٌّ ِل ْذُه َع سَّاِحِل َیْأُخ َیمُّ ِبال ِھ اْل َیمِّ َفْلُیْلِق ْصَنَع  َأْن اْقِذِفیِھ ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفیِھ ِفي اْل َوِلُت

  ٣٩:  طھ})٣٩(ى َعْیِني َعَل
  

شیر           راجع النص الھاجادي السابق أعاله، فعلى ضوئھ یمكن فھم ھذه اآلیة ومعنى إلقاء الحبة الذي یقصده محمد، فھو ی
  . عن طفولة موسى بصورة واضحةھاجادیةإلى األسطورة ال

  
 
ات اإلسالمیة     بین× ل  : ة عن موسى  الھاجادی األسطوریة   القصص الھاجادیة أیضًا الحظت بعض القصص والروای مث

ى رأسھ        أنھ عندما كان طفال أخذ  ن رأس فرعون ووضعھ عل اج م د    ...الت ّصة ش ذكر بق ذا ی ة فرعون     وھ موسى للحی
ان    كان ھنالك اختبار لموسى...القصتین اإلسالمیة والیھودیة  في كال....وكذلك بقصة رفسھ لعرش فرعون ین إن ك للتب

شر ولل     ر وال ز للخی ن الجمر وحجر كری          صوابما فعلھ عن تمیی ة م ین قطع ره ب ك بتخیی ي  )...جزع (م والخطأ وذل وف
ذ یمد یده إلى الجوھرة لوال أن مالكًا  أنموسى كاد)....بلحة(القصة اإلسالمیة تمرة م یضعھا      أنقذه وجعلھ یأخ الجمرة ث

ھ   في فمھ فیكوى لسانھ ویصبح بطئ النطق غیر ة حیات ا   .واضح في كالمھ لبقی ع فرعون  أمم ر  أ قن درك   ن موسى غی م
   ×...للصواب والخطأ

================================================================  
 

 

         }}}َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباَألْمِس َیْسَتْصِرُخُھ َقاَل َلُھ ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبیٌنَفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباَألْمِس َیْسَتْصِرُخُھ َقاَل َلُھ ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبیٌنَفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباَألْمِس َیْسَتْصِرُخُھ َقاَل َلُھ ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبیٌن{{{
  لمرشد إلى اإللحاد وابن المقفع

   
: ٢وجسفر الخر  ، التوراة  ما تقولنظرا، مرتین نتصر لإلسرائیلي نفسھااة ال تذكر أن موسى التور،شيء مھم ھنالك

١٥-١١  
ًال       ١١ ( ْضِرُب َرُج ْصِریا َی ًال ِم َرَأى َرُج َوَحَدَث ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َلمَّا َكِبَر ُموَسى َأنَُّھ َخَرَج ِإَلى ِإْخَوِتِھ ِلَیْنُظَر ِفي َأْثَقاِلِھْم، َف
ْوِم  ١٣. َفاْلَتَفَت ِإَلى ُھَنا َوُھَناَك َوَرَأى َأْن َلْیَس َأَحٌد، َفَقَتَل اْلِمْصِريَّ َوَطَمَرُه ِفي الرَّْملِ   ١٢اِنیا ِمْن ِإْخَوِتِھ،    ِعْبَر ُثمَّ َخَرَج ِفي اْلَی

اِحَبَك؟  ِلَماَذ«: الثَّاِني َوِإَذا َرُجَالِن ِعْبَراِنیَّاِن َیَتَخاَصَماِن، َفَقاَل ِلْلُمْذِنبِ       الَ ١٤» ا َتْضِرُب َص ًیا     «: َفَق ًسا َوَقاِض َك َرِئی ْن َجَعَل َم
ْصِريَّ؟           َت اْلِم ا َقَتْل ي َكَم الَ   . »َعَلْیَنا؟ َأُمْفَتِكٌر َأْنَت ِبَقْتِل ى َوَق اَف ُموَس رُ    «: َفَخ ِرَف اَألْم ْد ُع ا َق َذا    ١٥. »َحق ْوُن ھ َسِمَع ِفْرَع َف

 ).َفَھَرَب ُموَسى ِمْن َوْجِھ ِفْرَعْوَن َوَسَكَن ِفي َأْرِض ِمْدَیاَن، َوَجَلَس ِعْنَد اْلِبْئِر.  ُموَسىاَألْمَر، َفَطَلَب َأْن َیْقُتَل
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 ٢٢٣

ل المصري   نتصراأما القرآن فیقول أن موسى بعد أن  ي   ، لإلسرائیلي وقت نفس العبران ن عدو    أراد أن ینتصر ل ة م  ثانی
  .للعراك وذلك بعد لومھ على عدوانیتھ وحبھ.. ثاني 

  
  

  :جاء في القرآن
  
ْن              { ِذي ِم َتَغاَثُھ الَّ ُدوِِّه َفاْس ْن َع َذا ِم یَعِتِھ َوَھ ْن ِش َذا ِم ِتالِن َھ ْیِن َیْقَت ا َرُجَل َوَدَخَل اْلَمِدیَنَة َعَلى ِحیِن َغْفَلٍة ِمْن َأْھِلَھا َفَوَجَد ِفیَھ

یٌن       ِشیَعِتِھ َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى   ِضلٌّ ُمِب ُدوٌّ ُم ُھ َع شَّْیَطاِن ِإنَّ ِل ال اَل َربِّ  ) ١٥(َعَلْیِھ َقاَل َھَذا ِمْن َعَم َق
رًا ِلْلُمجْ      ) ١٦(ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُھ ِإنَُّھ ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم    وَن َظِھی ْن َأُك يَّ َفَل َت َعَل ِرِمیَن َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْم

یٌن   ) ١٧( ا  ) ١٨(َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِدیَنِة َخاِئفًا َیَتَرقَُّب َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِباَألْمِس َیْسَتْصِرُخُھ َقاَل َلُھ ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِب َفَلمَّ
ارًا    َأْن َأَراَد َأْن َیْبِطَش ِبالَِّذي ُھَو َعُدوٌّ َلُھَما َقاَل َیا ُموَسى َأُترِ  وَن َجبَّ ُد ِإالَّ َأْن َتُك یُد َأْن َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت َنْفسًا ِباَألْمِس ِإْن ُتِری

ي  ْصِلِحیَن  األرضِف ْن اْلُم وَن ِم ُد َأْن َتُك ا ُتِری َأل   ) ١٩( َوَم ى ِإنَّ اْلَم ا ُموَس اَل َی ْسَعى َق ِة َی َصى اْلَمِدیَن ْن َأْق ٌل ِم اَء َرُج َوَج
اِلِمیَن          ) ٢٠(َك ِلَیْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمْن النَّاِصِحیَن    َیْأَتِمُروَن بِ  ْوِم الظَّ ْن اْلَق ي ِم اَل َربِّ َنجِِّن ُب َق ًا َیَتَرقَّ ا َخاِئف َرَج ِمْنَھ َفَخ

  ٢١-١٥:  القصص})٢١(
 

وراة     _ الھاجادة حسب و         _ وھو ما لیس في الت دثین، وھ ي الح دًا ف ان واح رّي ك شخص العب إن ال ان دا(ف اومین   ) ث د المق أح
دد    ) المذكور باسم قارون في القرآن    (لموسى مع قورح     ي سفر الع ا أن نموج القصة      ٢٦و١٦كما جاء ف ذا یتضح لن ، بھ

  .القرآنیة ھاجادّي المصدر
  

  THE YOUTH OF MOSESشباب موسى / موسى في مصر/الجزء الثاني)/أساطیر الیھود(في 
ان           تتضمن القصة الھاجادیة تفاصیل أسطوریة  ھ ك ان، ان ان داث رّي ك شخص العب ول أن ال وراة، فتق ي الت رد ف  أخرى لم ت

صرّي،           راقبین مشرف م ى كل عشرة م شرف عل راقبین، وی ن ضمن الم ستعَبدین م ى اإلسرائیلین الم ًا عل یعمل مراقب
ل             ا جع اش العمل، مم ت لنق زور المراق المصري البی المصريَّ  وكانت زوجة داثان ثرثارة تشارك في الحدیث عندما ی

ل                  ھ للعم ت بإیقاظھ فجرًا وأمره بإرسال رجال ن البی ان ع اد داث ا، فخطط إلبع خ  .....یشتعل في قلبھ الرغبة بھ القصة  [إل
شكل         الھاجادیة المنطویة كالعادة عادة األدب الدیني الیھودي على تشویھ للشعوب األخرى وعلى عقد نفسیة ضد النساء ب

  ]المترجم_ أن تكون مجرد ذیل للذكر وال تتكلم وال تفعل أي شيءمشابھ لإلسالم بحیث یجب على المرأة
  

  :ثم تقول القصة بعد قتل موسى للمصرّي
ا إسرائیلیین،   ]المترجم_إبقاء األمر سرًا[. الرغبة التي أرادھا موسى لم تنفذ    قتل المصري لم یعد سرًا، والذین أفشیاه كان

  . السیئا السمعة لوقاحتھما ومشاغبتھما]المترجم_٢٦و١٦انظر العدد[داثان وأبیرام، حفیدا فلو الرؤبیني 
ط ألجل                  ع بعضھما، فق شجار م ث یتظاھرا بال ث بحی دبیر خبی ي ت دأ األخوان ف ففي الیوم لحدوث األمر مع المصري، ب

راَم، ل  . نجحت الخطة بشكٍل تام. جذب موسى إلى الشجار وعمل مناسبة إلفشاء سره       ى أبی َھ  فرائیًا داثاَن یرفع یَده عل یوج
انُ ."  آِه إنك لخسیٌس، لترفَع یَدَك على إسرائیليٍّ، حتى لو لم یكن أفضل منك    : "لھ ضربة، صاح موسى    ا  : "فأجابھ داث أیھ

ن       الشاب، من جعلَك قاضیًا علینا، مع أنك لم تصل لسن النضج؟ إننا نعلم جیدًا أنك ابن یوكابد، رغم أن الناس یدعونك اب
  إلخ القصة....اول لعَب دور سیدنا وقاضین، سننشر خارجًا الشيَء الي قد فعلتھ للمصريِّاألمیرة بیثیة، وإن كنَت ستح

  
ّ  

  
ل                  رآن جع ن الق دثین، لك ي الح دًا ف ان واح ري ك شخص العب لم ینقل محمد من القصة الھاجادیة بكل مبالغاتھا سوى أن ال

  : محمد أن یتشاجر مؤمن مع مؤمن أو یقتتالالمتشاجر مع العبري مصریًا في المرتین، ربما لرفض
  

  ١٢٢:  آل عمران})١٢٢(ِإْذ َھمَّْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشال َواللَُّھ َوِلیُُّھَما َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن {
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 ٢٢٤

  :وروى البخاري
  

ا    َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َعْن اْبِن ُعَییْ     - ٤٠٥١ ُة ِفیَن ْت  { َنَة َعْن َعْمٍرو َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َنَزَلْت َھِذِه اْلآَی ِإْذ َھمَّ
  }ا َواللَُّھ َوِلیُُّھَم{ َبِني َسِلَمَة َوَبِني َحاِرَثَة َوَما ُأِحبُّ َأنََّھا َلْم َتْنِزْل َواللَُّھ َیُقوُل } َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشَلا 

ْت      - ٤٥٥٨ ا َنَزَل  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َقاَل َقاَل َعْمٌرو َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َیُقوُل ِفیَن
رًَّة            َق} ِإْذ َھمَّْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشَلا َواللَُّھ َوِلیُُّھَما  {  ْفَیاُن َم اَل ُس بُّ َوَق ا ُنِح ِلَمَة َوَم و َس َة َوَبُن و َحاِرَث اِن َبُن ُن الطَّاِئَفَت اَل َنْح

  }َواللَُّھ َوِلیُُّھَما { َوَما َیُسرُِّني َأنََّھا َلْم ُتْنَزْل ِلَقْوِل اللَِّھ 
  

 ْبُن َزْیٍد َحدََّثَنا َأیُّوُب َوُیوُنُس َعْن اْلَحَسِن َعْن اْلَأْحَنِف ْبِن َقْیٍس َقاَل َذَھْبُت  َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن اْلُمَباَرِك َحدََّثَنا َحمَّاُد- ٣١
ِھ َصلَّى اللَُّھ ِلَأْنُصَر َھَذا الرَُّجَل َفَلِقَیِني َأُبو َبْكَرَة َفَقاَل َأْیَن ُتِریُد ُقْلُت َأْنُصُر َھَذا الرَُّجَل َقاَل اْرِجْع َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْیَفْیِھَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّاِر َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َھَذا اْلَقاِتُل َفَما َباُل اْلَمْقُتوِل َقاَل 
  ِإنَُّھ َكاَن َحِریًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِھ

  
 َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن اْلُمَباَرِك َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َحدََّثَنا َأیُّوُب َوُیوُنُس َعْن اْلَحَسِن َعْن اْلَأْحَنِف ْبِن َقْیٍس َقاَل -  ٦٨٧٥

ْلُت َأْنُصُر َھَذا الرَُّجَل َقاَل اْرِجْع َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى َذَھْبُت ِلَأْنُصَر َھَذا الرَُّجَل َفَلِقَیِني َأُبو َبْكَرَة َفَقاَل َأْیَن ُتِریُد ُق
 َباُل اْلَمْقُتوِل اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْیَفْیِھَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّاِر ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َھَذا اْلَقاِتُل َفَما

  َقاَل ِإنَُّھ َكاَن َحِریًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِھ
  

================================================================  
ي مصر    فصل(من ) یثرو(نالحظ في موضوع  ادة        )...موسى ف د عن عب د ابتع ان ق دیني ك ا موسى الم األصنام   أن حم

ھ     البئر  من میاهتیھ ومنعوا بنمھ أھل مدین وحاربوهفقاو وا بنتی ادوا ویقتل ك المرة أن یتم ن     ... وكادوا في تل د م ذا یزی وھ
  ًاموحد نفسھ كونھ ترجیح أن یكون یثرو ھو النبي شعیب

 
================================================================  

ل   ا أن  مث سماء،      م ى ال راھیم قصة لعروجھ إل ضًا قصة  فلموسى أ  إلب سماء       ی ى ال ھ  إل لعروج
ي  .   ك ف موضع   وذل

ثالث      محمد كما سنرى تالیًا قصة تبسقاوقد ). موسى في البریَّة(من فصل  ) استالم موسى التوراة  ( ك ال ن تل ھ م معراج
  .زرادشت صعود ةقصص مع قص

  
================================================================  

  موسى وفرعونموسى وفرعونموسى وفرعون

  
ورا  فرعون وموسى ھذه الحوارات ال وجود أل األسطورة الھاجادیة تقول أن حوارات طویلة قامت بین ي الت  ة،كثرھا ف

 )موسى وھارون أمام فرعون( في موضوع مثًال
 

ا           لھھإ یذكر اسم نأتحدى فرعون موسى في  د فتحھ بالد ق ن ال م م ا وك ب علیھ وش تغل ن الجی م م دى    وصفتھ وك ا م وم
  موسى فرد علیھ، اتساع ملكھ وعظم جیشھ

  
ى     . ألسنة من نار صوتھ یصدر. ت كل العالمقوتھ وقدرتھ قد مأل" :موسى وھارون  أجابئٍذعند ال إل ھ تحطم الجب كلمات

ھ . قطع  سماء عرش ھ واألرض ال وطئ قدمی ار وسھامھ لھب  قو.  م ھ الن ال  . س ق الجب د خل ب   لق ان وجل  األرواحوالودی
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 ٢٢٥

ود ى الوج وس إل سط  .والنف د ب ال األرضلق نع الجب ھ وص ة من ي   . ھبحكمت  بكلم ھ ویغّط م أم ي رح ین ف صّور الجن ی
ى    .السماوات بالسحاب ھ  األرضینزل المطر والطّل إل ة من و   ،  بكلم ات ینم ل النب ن   ویجع ظ     .األرضم ّذي ویحف ھو یغ

  ." وكل یوم یحیي أناسًاكل یوم یمیت أناسًا. حشراتال إلى بیض مئقرون الر  منیاة في كل العالم ابتداًءالح
 

  المترجم_ أسطورّي موصوف في أول كتاب أساطیر الیھود في فصل خلق العالمكائن خرافيفي الھاجادة ھو : مئالر
  

  :قارن مع 
  
َدى   َقاَل ) ٤٩(َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َیا ُموَسى     { مَّ َھ ى      ) ٥٠(َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُھ ُث ُروِن اُألوَل اُل اْلُق ا َب اَل َفَم ) ٥١(َق

َأنَزَل ِمْن الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َمْھدًا َوَسَلَك َلُكْم ِفیَھا ُسُبًال َو) ٥٢(َقاَل ِعْلُمَھا ِعْنَد َربِّي ِفي ِكَتاٍب ال َیِضلُّ َربِّي َوال َینَسى      
تَّى            اٍت َش ى         ) ٥٣(السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِھ َأْزَواجًا ِمْن َنَب ي النَُّھ اٍت ُألْوِل َك آلَی ي َذِل اَمُكْم ِإنَّ ِف ْوا َأْنَع وا َواْرَع ا  ) ٥٤(ُكُل ِمْنَھ

  ٥٥-٤٩ : طھ})٥٥(َخَلْقَناُكْم َوِفیَھا ُنِعیُدُكْم َوِمْنَھا ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى 
  
المین  { وقنین      ) ٢٣(قال فرعون وما رب الع تم م ا إن كن ا بینھم سماوات واألرض وم ال رب ال شعراء })٢٤( ق -٢٣:  ال

٢٤ 
 

ة خصوصاً  األسطورة سورة طھ وكالمھ في  خصوصًاالقرآن طبعا التطابق واضح وكبیر بین كالم موسى في   الیھودی
 األخیر في نصفھا

 
================================================================  

   یوم الزینةیوم الزینةیوم الزینة
  : ، نقرأMoses and Aaron before Pharaoh) موسى وھارون أمام فرعون(تحت عنوان 

الیوُم الذي قاَم فیھ موسى وھاروُن بظھوِرھما أمام فرعوَن كان یوَم عیِد میالِده، وكان محاطًا بملوٍك كثیرین، ألنھ كان 
  إلخ.......كانت تلك المناسبة التي فیھا یأتي كّل ملوِك األرِض لتقدیِم الوالِء لھحاكَم كلِّ العالِم، و

  :تمضي القصة فتقول

صا        زِة الع اروُن بمعج ى وھ اَم موس دما ق ى عن ھ حت سوة قلب ي ق وُن ف تمر فرع ان . اس ح العبری ا نج ى [عنم موس
یس       في دخول القصر، المحروس باألسود، أرسَل فرعوُن إلى سح      ]المترجم_وھارون اه ین ام وابن ى رأسھم بلع رتھ، وعل

یاد              .....ویمبریس ن أس روا م م لی ھ معھ ا أمام ك أن یأتی ھ، ورجوا المل إلخ  فیقول بلعام أنھما مجرد سحرة مثلھ ومثل رفاق
  .المصریون أم العبریون: السحرة

  
وم عی                وراة، واصفًا ی ي الت رد ف م ت ة،     قارن مع القرآن والذي ینقل األسطورة الھاجادیة التي ل وم الزین یالد فرعون بی د م

ت         دربما ألن بدو شبھ جزیرة العرب الق  د بحث دن والحضارة، ولق رف كأھل الم یالد وت اد م ماء ھؤالء ما كانوا لدیھم أعی
  .في التوراة مطوًال عن مسألة یوم الزینة فلم أجد لھا أثرًا في بدء دراساتي منذ زمن طویل، وحل اللغز ھو الھاجادة

َفَلَنْأِتَینََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِھ َفاْجَعْل َبْیَنَنا َوَبْیَنَك َمْوِعدًا ال ُنْخِلُفُھ َنْحُن َوال ) ٥٧(َنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َیا ُموَسى     َقاَل َأِجْئتَ {
حً   ) ٥٨(َأْنَت َمَكانًا ُسًوى     ى       ) ٥٩(ى َقاَل َمْوِعُدُكْم َیْوُم الزِّیَنِة َوَأْن ُیْحَشَر النَّاُس ُض مَّ َأَت َدُه ُث َع َكْی ْوُن َفَجَم َولَّى ِفْرَع ) ٦٠(َفَت

رُّوا     ) ٦١(َقاَل َلُھْم ُموَسى َوْیَلُكْم ال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّھ َكِذبًا َفُیْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمْن اْفَتَرى    َنُھْم َوَأَس َرُھْم َبْی اَزُعوا َأْم َفَتَن
َوى  اُل) ٦٢(النَّْج ى        َق ِریَقِتُكْم اْلُمْثَل ْذَھَبا ِبَط ِسْحِرِھَما َوَی ُكْم ِب ْن َأْرِض اُكْم ِم َداِن َأْن ُیْخِرَج َساِحَراِن ُیِری َذاِن َل ) ٦٣(وا ِإْن َھ
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 ٢٢٦

َتْعَلى            ْن اْس ا َأنْ    ) ٦٤(َفَأْجِمُعوا َكْیَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصّفًا َوَقْد َأْفَلَح اْلَیْوَم َم ى ِإمَّ ا ُموَس اُلوا َی ى      َق ْن َأْلَق وَن َأوََّل َم ا َأْن َنُك َي َوِإمَّ  ُتْلِق
  ٦٥-٥٧: طھ} )٦٥(

================================================================  
  في القّصةتھموا موسى بالسحر مرارًاا  وغیرھمولكن حاشیة فرعون، تھم بأنھ ساحراتقل التوراة أن موسى  لم
 :یةھاجادال

 مثال
It was Balaam's opinion that they were simply magicians like himself and his companions 

 ساحرین مثلھ ومثل مرافقیھ أنھما ببساطة) ملك الرساح(كان رأي بلعام 
 

  :وفي القرآن
  
َوَنَزَع َیَدُه ) ١٠٧(اُه َفِإَذا ِھَي ُثْعَباٌن ُمِبیٌن َفَأْلَقى َعَص) ١٠٦(َقاَل ِإْن ُكنَت ِجْئَت ِبآَیٍة َفْأِت ِبَھا ِإْن ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقیَن { 

 ١٠٩- ١٠٦: األعراف })١٠٩(َقاَل اْلَمأل ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َھَذا َلَساِحٌر َعِلیٌم ) ١٠٨(َفِإَذا ِھَي َبْیَضاُء ِللنَّاِظِریَن 
  

 كان من حاشیة )حر ملك مدیان في رحلة الخروجالمذكور أصًال في التوراة كسا (بلعام بشكل شاذ أن الھاجادةوتقول 
    .ساطیرمن مثل ھذه األنصیًا  منطقًا توقعوعمومًا ال ن، الھاجادةتقولھ  ما، فرعون ھو وابناه ھذا

 
================================================================  

   }}}ْحِر َواللَُّھ َخْیٌر َوَأْبَقىْحِر َواللَُّھ َخْیٌر َوَأْبَقىْحِر َواللَُّھ َخْیٌر َوَأْبَقى َوَما َأْكَرْھَتَنا َعَلْیِھ ِمْن السِّ َوَما َأْكَرْھَتَنا َعَلْیِھ ِمْن السِّ َوَما َأْكَرْھَتَنا َعَلْیِھ ِمْن السِِّإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَناِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَناِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا{{{
  

  
  :موسى وھارون أمام فرعون/ موسى في مصر)/ أساطیر الیھود(جاء في 

إن لم _كما تزعمان أنكما_من سیصدقكما عدما تقوالن أنكما رسوال اهللا: "استقدَم فرعوُن موسى وھاروَن، وقال لھما
ضحك فرعوُن بصوٍت عاٍل، . فرمى ھاروُن فورًا عصاه على األرض، فصارْت حیة"  لقیام بمعجزاٍت؟تقنعا الناَس با

ماذا، ھل ھذا ھو كل ما یستطیع إلھكما عمَلھ؟ طریقة التجار ان یحملو البضائع إلى مكاٍن ال یوجد منھا : "وھتف
عكو؟ یبدو أنكما ال تعلمان أني خبیر في كل انواع بھ، لكن ھل سیأخذ أحد ماًء مالحًا إلى إسبانیا، أو سمكًا إلى 

  إلخ القصة ! ....السحر

  :قارن مع قول القرآن

  ٧٣: طھ} )٧٣(ِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا َوَما َأْكَرْھَتَنا َعَلْیِھ ِمْن السِّْحِر َواللَُّھ َخْیٌر َوَأْبَقى {

  .اجادة مع تعدیالت محمد، لیصیر فرعون ھو الساحر األكبر بین المصریینوال ریب أنھا مستوحاة من الھ

================================================================  
ھ، ففي دعى األلوھیة أمام شعباتذكر أن فرعون  ال أن القصص الھاجادیةإ، ّدعى األلوھیةاال تذكر أن فرعون  التوراة 

  )ن أمام فرعونموسى وھارو(موضوع 
 

Pharaoh answered, and said: "I have no need of Him. I have created myself,  
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 ٢٢٧

 لقد خلقت نفسي بنفسي أنا لست بحاجة لھ: " قائال) على كالم موسى السابق(فرعون أجاب
 
أنھ قد خلق النیل لنفسھ  اّدعىو

 the arrogant words spoken by Pharaoh, "My Nile river is mine own, and I have made it for myself." 
    ."َنْھِري ِلي، َوَأَنا َعِمْلُتُھ ِلَنْفِسي" :  المغرورة التي قالھا فرعون الكلمات

 بعد السبي المترجم، مع أن نص حزقیال بعد موسى بمئات آالف السنین وكان یتكلم عن فرعون آخر_٣: ٢٩حزقیال[
   ]البابلي

 
 عندما قال لھ أن اهللا ینزل الطل والمطر على األرض قائال قتناع رد فرعون على موسىوبذلك اال -

 
ائالً    سي و        : "أجاب فرعون ق سي بنف ت نف د خلق ھ لق ست بحاجة ل زول    إل سبب ن ھ ی ت أن ك   ، الطل والمطر   ن قل ا أمتل فأن

اة    النھر الذي ینبع من تحت ، النیل ت    إو. شجرة الحی ھ تنب شّبعة بمیاھ ة الم اراً ن الترب داً   ضخمة  ثم ھ یجب    ج  لدرجة أن
  .مختلف ثالثمائة طعم بشكل ال یوصف وذلك ألن لھ وھو عذب المشرب. وجود حمارین لحملھا

  
  : یذكر ھذا بما قالھ فرعون من سورة الزخرف

 
  })٥١(ْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفال ُتْبِصُروَن َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِھ َقاَل َیا َقْوِم َأَلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَھِذِه اَألْنَھاُر َت{
  

  :ویذكر بما رواه البخاري وغیره
  

ِلَھا              ....-٣٢٠٧من حدیث رقم     ي َأْص وِل ِف ُھ آَذاُن اْلُفُی ا َكَأنَّ َر َوَوَرُقَھ اُل َھَج ُھ ِقَل ا َكَأنَّ ِإَذا َنِبُقَھ  َوُرِفَعْت ِلي ِسْدَرُة اْلُمْنَتَھى َف
اٍر نَ  ُة َأْنَھ ُل              َأْرَبَع اِھَراِن النِّی ا الظَّ ِة َوَأمَّ ي اْلَجنَّ اِن َفِف ا اْلَباِطَن اَل َأمَّ َل َفَق َسَأْلُت ِجْبِری اِھَراِن َف َراِن َظ اِن َوَنْھ َراِن َباِطَن ْھ

   ...َواْلُفَراُت
 

تجلب من الكوارث (ة، تحت عنوان الھاجادی  بعقل المصریین كما تقول القصةدعى األلوھیة استخفافًاا یبدو أن فرعون
 THE PLAGUES BROUGHT THROUGH AARON) خالل ھارون

  
 

ن موسى الضربة    ى   أعل ى مصر لفرعون   األول ك سائراً       عل ان المل دما ك ذا المشي  .  بمحاذاة النھر  ذات صباح عن  ھ
سھ   . الصباحي یمّكنھ من ممارسة خداعھ ا إلقد أسمى نف ده لیقضیھا      . لھ شریة عن ھ ال حاجة ب  ىولیحافظ عل  . واّدعى أن

ة النھر كل صباح    . مظھره الخّداع  ب        ویقضي ، كان یذھب إلى حاف ال رقی د وب ا ھو وحی اك بینم ھ ھن ك   . حاجت ي ذل وف
ست    :"أجاب فرعون ".لھ لھ حاجة البشر؟إأھناك  ":كان أن موسى ظھر أمامھ و قال لھ الوقت ا ل ة أن ي الحقیق ا  إ ف ا  .لھ أن

  ."بشرًا  بدال من أن یعتبرواأنھم یجب أن یعتبروا حمیرًا  ةلدرج لھ أمام المصریین الذین ھم أغبیاءإأّدعي أنني 
  

  :القرآن عن أدعاء فرعون لأللوھیة وما قبلھ یذكر بما یقولھ  ھذا
  
  ٢٤-٢٢: النازعات سورة })٢٤( األعلى فقال أنا ربكم )٢٣( فحشر فنادى) ٢٢( یسعى ثم أدبر{
 
  ٢٨: سورة القصص })٢٨(.... غیريلٍھإم من كما علمت ل قال فرعون یاأیھا المألو{

 
  ٢٩ :الشعراء سورة })٢٩ (المسجونین  غیري ألجعلّنك منلھًاإلئن اتخذت  قال{
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 ٢٢٨

 ٥٤: سورة الزخرف })٥٤ ( فاستخفَّ قوَمھ فأطاعوه إنھم كانوا قومًا فاسقین{
  

 )یر وإیزیس وخنومیعرفھا علماء التاریخ واألدیان كرع وأوز ( آلھة أخرىمعلھ إ  أن فرعونأیضًا قول یالقرآنن أمع 
   
 ١٢٧: رافاألعسورة  })١٢٧( ... ویذرك وآلھتكاألرضلیفسدوا في  وقال المأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومھ{
  
بادة إشرار لفرعون بالھاجادیة صادرة من الحكماء األ بنصیحة وردت في إحدى القصص  خیرة تذّكر أیضًااأل یةاآل 

 إسرائیل بني
 

أنھم یجب أن   لھ أمام المصریین الذین ھم أغبیاء لدرجةإأّدعي أنني  أنا" :وقولھ. المصریینأما استخفاف فرعون ب
  القرآنفیذكر باآلیة التالیة من ......" یعتبروا حمیرا بدال من أن یعتبروا بشرا

 
  ٥٤: الزخرف سورة })٥٤( فاسقین ا قومًاونھم كانإفأطاعوه  فاستخف قومھ{
  
 ================================================================  

 THE REDEMPTION OF ISRAEL FROM EGYPTIAN)تحریر إسرائیل من استعباد مصر(تحت عنوان القصة الھاجادیة  تروي

BONDAGE  عندھانھ تربىأالتي نزلت على مصر بسببھ بالرغم من  عاتبت موسى على الضرباتبیثیة بنة فرعون اأن  
التوراة . (حجود، فسألھا ھل أصابك شيء من كل ضربات اهللا العشر على مصر فأجابت بالنفي إلخ القصةناعتة إیاه بال

  )قصر فرعون تھمل مسألة التربیة السابقة التي نالھا موسى في
  

  فرعون وقد یكون ھذا مصدر ما قالھ القرآن على لسان
 
  ١٨: شعراء ال})١٨ (سنین فینا من عمرك بك فینا ولیدا ولبثت ألم نرقال {

 
================================================================  
 ولكن القصة، لھيإبأن الضربات على مصر مصدرھا  مع أنھم اعترفوا، یة ال تذكر أن السحرة قد آمنواالھاجاد القصة

س   وھیبة الھاجادیة تذكر أن بھاء  د دخولھم مجل ت كتب    طّلة موسى وھارون عن ھ  ة فرعون و فرعون جعل ون  موظفی یقف
   )موسى وھارون أمام فرعون(، تحت عنوان لھما ّجدًایخرون على األرض ُسلھما في مھابة ثم 

ة              ي سبعین لغ ل ف ت ُتْحَم ي كان د  . داخل القصر، وجد موسى وھارون سبعین كاتبًا مشغولین بمراسالت فرعون، الت عن
ة  ر  رؤی ة، ألن ال ة عظیم ي رھب وا ف رائیل، وقف ولي إس رق   رس ان، أش أْرز لبن ا ك وام كان ي الق ة، ف ابھا المالئك جلین ش

دما         ًا عن ا نیران وجھاھما كالشمس، كانت بآبئ أعینھما مستدیرات كنجمة الصباح، لحیتاھما كفروع النخلة، وبعث فماھم
  .في وجلھم، رمى الكتبة األقالم والورق، وخروا سجدًا أمام موسى وھارون. فتحاھما للتكلم

  
(Dibre ha-Yamim le-Mosheh Rabbenu l.c , Yalḳ., Shemot, 175) 

 
  })٦٩ (برب ھارون وموسى فألقى السحرة سّجدا قالوا آمّنا{: طھسورة یّذكر ھذا ب

  
 الشعوب القدیمة خاصة شعب الیھود كما نرى في كل كتابھم المقدس، ومع أن طبعًا ھو سجود التحیة أو االحترام عند

 .ذا لالحترام والتحیة یعتبر حرامًا في اإلسالمالقرآن یذكره إال أن فعًال كھ
 

================================================================ 
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 ٢٢٩

   :::قصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذاقصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذاقصة بناء فرعون للصرح التي ذكرھا القرآن ھكذا
  
ي یَ     { ْد ِل ِري َفَأْوِق ُع         َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّھا اْلَمأل َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْی ي َأطَِّل ْرحًا َلَعلِّ ي َص ل ِل یِن َفاْجَع ى الطِّ اُن َعَل ا َھاَم

وَن  ) ٣٨(ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي َألُظنُُّھ ِمْن اْلَكاِذِبیَن          َواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي اَألْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا ال ُیْرَجُع
اِلِمیَن          َفَأَخْذَناُه  ) ٣٩( ُة الظَّ اَن َعاِقَب َف َك ْوَم       ) ٤٠(َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُھْم ِفي اْلَیمِّ َفانُظْر َكْی اِر َوَی ى النَّ ْدُعوَن ِإَل ًة َی اُھْم َأِئمَّ َوَجَعْلَن

  ٤١ -٣٩: سورة القصص} )٤١(اْلِقَیاَمِة ال ُینَصُروَن 
  

شكلھا ال      ن ب ل لك رج باب ر وال  ديھاجا وھذه القصة مأخوذة من قصة ب ا     م األسطوري أكث ر، دعون ات أكث زخرف بالحكای
  :ي في التوراة ثم األسطورة الھاجدیة الغیر قانونیةنعرض األسطورة الت

  
َدةً  ١( ًة َواِح ًدا َوُلَغ َساًنا َواِح ا ِل ِت اَألْرُض ُكلَُّھ ي َأرْ   ٢. َوَكاَن ًة ِف ُدوا ُبْقَع ْم َوَج ْرًقا َأنَُّھ اِلِھْم َش ي اْرِتَح َدَث ِف ْنَعاَر َوَح ِض ِش

یا     «: َوَقاَل َبْعُضُھْم ِلَبْعضٍ  ٣. َوَسَكُنوا ُھَناكَ  ُر         . »َھُلمَّ َنْصَنُع ِلْبًنا َوَنْشِویِھ َش ُم اْلُحَم اَن َلُھ ِر، َوَك اَن اْلَحَج ْبُن َمَك ُم اللِّ اَن َلُھ َفَك
ًة َوُبْرجً       «: َوَقاُلوا٤. َمَكاَن الطِّینِ  ِسَنا َمِدیَن ْبِن َألْنُف مَّ َن سََّماءِ  َھُل ُھ ِبال لِّ         . ا َرْأُس ِھ ُك ى َوْج دََّد َعَل َئالَّ َنَتَب ًما ِل ِسَنا اْس ْصَنُع َألْنُف َوَن

ا           ٥. »اَألْرِض و آَدَم َیْبُنوَنُھَم اَن َبُن رَّبُّ  ٦. َفَنَزَل الرَّبُّ ِلَیْنُظَر اْلَمِدیَنَة َواْلُبْرَج اللََّذْیِن َك اَل ال سَ    «: َوَق ٌد َوِل ْعٌب َواِح َوَذا َش اٌن ُھ
وهُ   . َواِحٌد ِلَجِمیِعِھْم، َوھَذا اْبِتَداُؤُھْم ِباْلَعَملِ     ُووَن َأْن َیْعَمُل َساَنُھْم      ٧. َواآلَن َال َیْمَتِنُع َعَلْیِھْم ُكلُّ َما َیْن اَك ِل ْل ُھَن ِزْل َوُنَبْلِب مَّ َنْن َھُل

ِة،     َفَبدََّدُھُم الرَّب٨ُّ. »َحتَّى َال َیْسَمَع َبْعُضُھْم ِلَساَن َبْعضٍ     اِن اْلَمِدیَن ْن ُبْنَی وا َع ذِلَك  ٩ ِمْن ُھَناَك َعَلى َوْجِھ ُكلِّ اَألْرِض، َفَكفُّ ِل
لِّ اَألْرضِ     . َألنَّ الرَّبَّ ُھَناَك َبْلَبَل ِلَساَن ُكلِّ اَألْرِض» َباِبَل«ُدِعَي اْسُمَھا    ِھ ُك ى َوْج رَّبُّ َعَل دََّدُھُم ال وین  ) .َوِمْن ُھَناَك َب التك

٩ -١: ١١  
  

  :، فھكذاالھاجادة التي في أما القصة
  

صدرھا          ى، م ھ موس ى إل ع عل سماوات ویطل باب ال ى أس ھ إل صعد ب یم لی صرح عظ ون ل اء فرع ن بن رآن ع صة الق ق
  :ھاجادیةمستوحى من قصة بناء برج بابل في عھد الملك نمرود حسب القصة ال

  
شن حر    : فقد قال المتمردون العاصون    سماوات ون الوا    دعونا نصعد إلى ال ا، وآخرون ق ًا معھ لنصعد ونضع أصنامنا    : ب

ا        ا بأقواسنا ورماحن سماوات ونخربھ ولتحمسھم  ، ھناك، ونقدم الصلوات لھم ھناك، وفریق ثالث قال دعونا نصعد إلى ال
تبدالھا، واستغرقوا            ستغرق سنة الس ا ت دة ألنھ و سقطت قرمی في بناء البرج كانوا ال یبكون لموت إنساٍن، بینما یبكون ل

ى                  ا د حت ي صنع القرامی ا ف رأة أن تقطع عملھ سمحوا الم م ی ذا ل لعدید من السنوات لبنائھ، حتى وصل الرتفاع عظیم، ل
  عندما تأتیھا ساعة الوضع، مقولبة القرامید تضع ابنھا، وتربطھ حول جسمھا بحزام، وتستمر في قولبة القرامید

  
ًا      لم یتراَخْوا في عملھم، ومن ارتفاعھم المصیب الدوار قذ  دًا ملطخ ذي عاد مرت سماء، وال فوا سھمًا بشكل مستقیم نحو ال

سماء  : "فتشجعوا على ضاللھم الواھم ھكذا، وصرخوا . بالدم ي ال ة      ." لقد ذبحنا كلَّ من ف ى المالئك رب إل ت ال ٍذ التف عقبئ
ائال          یھم ق س          : ....السبعین المحیطین بعرشھ، وتحدث إل ة أل وراة عن بلبل ن الت ة م خ القصة المعروف ل    إل ي باب شر ف نة الب

ٌد المالَط،        : مع تفاصیل أسطوریة أخرى   ،  وسحق البرج  ب واح و طل ومن حینھا ال أحد صار یعلم ما یتكلم بھ اآلخر، فل
ذا األسلوب           رون بھ ات الكثی ذا م ھ، وھك ا  . یعطیھ اآلخُر بالمفارقة قرمیدة، وفي غضٍب یلقیھا اآلخر على زمیلھ ویقتل أم

سماوات، ونضع أصنامنا،      : " تصرفھم العاصي، فاللذین كانوا قد تحدثوا البقیة فعوقبوا طبقًا لطبیعة    ى ال دعونا نصعد إل
عادین    ى س رب إل سخھم ال اك، م م ھن صالة لھ دم ال سماوات  apesونق ة ال وا مھاجم د اقترح انوا ق ذین ك باح، والل  وأش

ى مواص             وا عل ذین عزم ال، والل ي القت سقطوا ف بعض لكي ی رب بعضھم ب ي     بأسلحتھم، ضربھم ال رب ف ع ال ال م لة القت
  .إلخ القصة.....السماء وبعثروا موزعین على كل األرض

  
  برج بابل BABEL, TOWER OFمادة / مصادر القصة باالستعانة بالموسوعة الیھودیة

  



 ٢٣٠

(Gen. R. xxxviii. 7; Tan., ed. Buber, Noaḥ, xxvii. et seq, Sanh. 109a, and the passage from the Sibylline Books iii. 
100, cited by Josephus, Ant." i. 4, § 2, Pirḳe R. El. Xxiv, Greek Apocalypse of Baruch ii & iii, Gen. R. l.c.; Tan. 
l.c.; Mek., Beshallaḥ, Shirah, 5, Ḥul. 89b, Ab. Zarah 53b, "Sefer ha-Yashar," Noaḥ, ed. Leghorn, 12b) 
 

لیس لھ الحق في اختیار العالم العلوي ) الرب(إنھ : "لت المدراشیم ان جیل االرتداد قالمما جاء في أساطیر الھاجادة، قا
لنفسھ، وترك العالم السفلي لنا، لذا سوف نبني برجًا، مع صنم على قمتھ یحمل سیفًا، لكي یبدو كما لوكان قصد إلى 

  ."الحرب مع الرب
  

  .اھیم الذي دعاھم إلى تبجیل الربلم یكن بناء البرج یقصد تحدي الرب فقط، بل وأیضًا إبر
  

ت نمرود  بعض الھاجادوت قالت أن مقترح بنائھ كان الملك نمرود         بعض  ، وھؤالء الربیون سمى بعضھم البرج ببی ، وال
  .األخر قالت العكس وأنھ انفصل عن جیل المتمردین

  
ا   اقتباساتیبدو أن محمدًا كان یرید إثراء القرآن ب         سبب م ذي حدث       ھ من أي قصص یھودیة، ول نقص ال سد ال ھ ل ا ألن ربم

د   ھ عن ھمن ة            اقتباس ة التاریخی یل المھم رك التفاص اقص، وت شكل ن ط وب ات فق ل الخراف ذ ك ث أخ ى بحی صة موس  ق
ي              ن كوشیة یعن ن األردن وزواجھ م ھ ألجزاء م وریین واحتالل ین األم ع األردنی ا كحروب موسى م واألسطوریة منھ

ر،             إثیوبیة وبنائھ لخیمة االجتماع للعبادة     وت األكب ي الوي للكھن ي ھارون بن ي الوي تكریس بن ن بن ة م  وتكریس الكھن
ساطة             نقص بب سد ال وبعض معجزات موسى األخرى في قصة الخروج من مصر واالرتحال في الصحراء، وغیرھا، ف

را    شخصیات أخرى وأعطى لموسى ببساطة،  بالمزید من الحشو والخرافات الغثة سمعھا عن        شدیدة شكلة الثغ ت لحل م
ذي         ید في اقتباسھ الخائب   والنقص الشد  شخص المشھور ال ان ال ذلك لیكون حشر اسم ھام  من كتاب الیھود المقدس، وك

ًا كوزیر                      ة أخرى تمام ھ قصة معروف یًا ول ل فارس یس مصریًا ب سنین ول ن ال یوجد في قصة أخرى تمامًا بعد اآلالف م
ن األسفار الت   فارسي معادٍ  ي أي          للیھود مذكورة في سفر أستیر م د ف ذا حشره محم دس، وھك ود المق اب الیھ ة لكت اریخی

رآن  (نص لیكون قد ذكره والسالم دون مراعاة ألخطائھ الرھیبة الفادحة، ومثلما فشل في ذكر قصة شاول       ) طالوت الق
   ! فشال فاضحًا جدًا ، فأعطى لشاول قصة خاصة بجدعون من سفر القضاة

  
دّي            یقول محمد في حدیثھ عن قصة یأجوج ومأجو    سیح والمھ ع الم ون م نھم المؤمن أ م ا یختب م لم ان أنھ ي آخر الزم ج ف

ل         ل أھ ا لنقت ل األرض فھی ا أھ د قتلن ائال ق سماء ق ى ال ة إل دھم حرب م یرمي أح ل األرض، ث وا كل أھ م قتل سیظنون أنھ
سماء             ا أھل ال د قتلن ون ق دم فیقول م ملطخة بال رًا بھ تالء ومك ة     السماء فتعود اب خ القصة المعروف سلم    إل ي البخاري وم ف

  . أعالهھاجادیة من قصة برج بابل المقتبسوالمسند وھذا 
  

  :روى اإلمام أحمد
  
  َحدََّثَنا َرْوٌح َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َحدََّثَنا َأُبو َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة(  ١٠٢٢٢ 

ُھ َعَل لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس َعاَع   َع َرْوَن ُش اُدوا َی ى ِإَذا َك ْوٍم َحتَّ لَّ َی سَّدَّ ُك ُروَن ال ْأُجوَج َلَیْحِف ْأُجوَج َوَم اَل ِإنَّ َی لََّم َق ِھ َوَس ْی
تْ      ى ِإَذا َبَلَغ اَن َحتَّ لَّ     الشَّْمِس َقاَل الَِّذي َعَلْیِھْم اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُروَنُھ َغًدا َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َكَأَشدِّ َما َك زَّ َوَج ُھ َع دَُّتُھْم َوَأَراَد اللَّ  ُم

ُھ              اَء اللَّ ًدا ِإْن َش َسَتْحِفُروَنُھ َغ وا َف ْیِھْم اْرِجُع ِذي َعَل اَل الَّ شَّْمِس َق َأْن َیْبَعَثُھْم ِإَلى النَّاِس َحَفُروا َحتَّى ِإَذا َكاُدوا َیَرْوَن ُشَعاَع ال
ْنُھْم        َوَیْسَتْثِني َفَیُعوُدوَن ِإَلْیِھ َوُھَو      اُس ِم اَه َوَیَتَحصََّن النَّ شُِّفوَن اْلِمَی اِس َفُیَن ى النَّ َكَھْیَئِتِھ ِحیَن َتَرُكوُه َفَیْحِفُروَنُھ َوَیْخُرُجوَن َعَل

ا         وَن َقَھْرَن دَِّم َفَیُقوُل ِة ال ا َكَھْیَئ ُع َوَعَلْیَھ سََّماِء      ِفي ُحُصوِنِھْم َفَیْرُموَن ِبِسَھاِمِھْم ِإَلى السََّماِء َفَتْرِج َل ال ا َأْھ َأْرِض َوَعَلْوَن َل اْل َأْھ
ِدِه ِإنَّ َدَوابَّ                 ٍد ِبَی ُس ُمَحمَّ ِذي َنْف لََّم َوالَّ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ا َفَق ُتُلُھْم ِبَھ اِئِھْم َفَیْق َفَیْبَعُث اللَُّھ َعَلْیِھْم َنَغًفا ِفي َأْقَف

  َكًرا ِمْن ُلُحوِمِھْم َوِدَماِئِھْماْلَأْرِض َلَتْسَمُن َش
ْأُجوَج             لََّم ِإنَّ َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اَل َق َحدََّثَنا َحَسٌن َحدََّثَنا َشْیَباُن َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي َراِفٍع َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َق

   ٥١٠/ ٢المسند) َقاَل ِإَذا َبَلَغْت ُمدَُّتُھْم َوَأَراَد اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َیْبَعَثُھْم َعَلى النَّاِسَوَمْأُجوَج َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ 
  



 ٢٣١

ن ماجة        ) ٣١٥٣(ورواه الترمذي    ب، واب ذا حدیث حسن غری ال ھ ) ٤٠٨٠(ك تفسیر القرآن ب ومن سورة الكھف وق
  .ك الفتن ب فتنة الدجال

  

  :روى اإلمام مسلمو
  

ن حجر                 ] ٢٩٣٧[  ال ب سلم ق ن م د ب ن جابر والولی د ب حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن بن یزی
ان            د ك دخل حدیث أحدھما في حدیث اآلخر عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر بھذا اإلسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قولھ لق

ل        بھذه مرة ماء ثم یسیرون حتى ینتھوا إلى جبل الخمر    م فلنقت ي األرض ھل ن ف ا م د قتلن ون لق وھو جبل بیت المقدس فیقول
ادا       ت عب د أنزل من في السماء فیرمون بنشابھم إلى السماء فیرد اهللا علیھم نشابھم مخضوبة دما وفي روایة بن حجر فإني ق

  لي ال یدي ألحد بقتالھم
  

================================================================
 المعروف أن القرآن یقول أن موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق من
 
  وشّقت البحر فعبر بنو إسرائیل  شرقّیة ھّبتن ریحًاإبینما تقول التوراة أن موسى مد یده ثم  
  

  شق بالریحأوقد ضرب بالعصا   البحر من الممكن أن یكونلنجار أناألنبیاء عبد الوّھاب ا قصص  كتب مؤلف كتاب
ن أوالحقیقة  بالعصا  یقول بوضوح أن موسى ضرب البحرالقرآنقائلین أن  ن المحافظینده بعض علماء الدیفانتق،

    القصة من مصدر ھاجادي ولیس توراتیا فمحمد قد سمع، العلماء على حق
 

 THE SEA DIVIDED) البحر ینقسم( تحت عنوان انظر إلى النص التالي
 

ھ ، كما أمره اهللا رحتكّلم موسى إلى الب ن  :" أجاب  ولكن رأة و    مك  ستجیب لكال أل د الم سان ول ك إن ا     إألن ك أن ب ذل ى جان ل
ة       أكبرك بثالثة دء الخلیق ن ب ث م وم الثال ي الی ت   أیام یا إنسان ألني خلقت ف سادس  ) خلقت (وأن ي ال م یُ  ." ف  موسى  ْعِضل

ال اهللا ،  البحري تحّدث بھذ الالماهللا الك وقتھ ولكنھ نقل إلى ا موسى  :" فق اذ ، ی ق؟    م د آب سید بعب ال موسى  " ا یفعل ال :" فق
  "واقسمھ رفع عصاك وامدد یدك على البحرا. فافعل ھذا:" اهللا قائال فأمره "یضربھ بعصا

 
 :العبارة القرآنیة بتأدیب البحر بالعصا ومن ھنا كما یبدو جاءت) الیھودیة األسطورةحسب ( اهللا موسى أمر إذن
 
: طھ  })٧٧(َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُھْم َطِریقًا ِفي اْلَبْحِر َیَبسًا ال َتَخاُف َدَركًا َوال َتْخَشى َوَلَقْد َأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى { 

٧٧   
 
   ٦٣: الشعراء })٦٣(َفَأْوَحْیَنا ِإَلى ُموَسى َأْن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم {

 
================================================================ 

  :جاء في القرآن ھكذا
  
 الَِّذي َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُھْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغیًا َوَعْدوًا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُھ اْلَغَرُق َقاَل آَمْنُت َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ{

َفاْلَیْوَم ُنَنجِّیَك ِبَبَدِنَك ) ٩١(َأاآلَن َوَقْد َعَصْیَت َقْبُل َوُكْنَت ِمْن اْلُمْفِسِدیَن ) ٩٠(آَمَنْت ِبِھ َبُنو ِإْسَراِئیَل َوَأَنا ِمْن اْلُمْسِلِمیَن 
  ٩٢- ٩٠:  یونس })٩٢(َغاِفُلوَن ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَیًة َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن النَّاِس َعْن آَیاِتَنا َل

  
  :قارن مع
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 ٢٣٢

 THE DESTRUCTION OF THEإھالك المصریین /Moses In the Wildernessموسى في البریة  /لثالثا  الجزء/أساطیر الیھود
EGYPTIANS  

  
وا . فرعون نفسھ ،وأنقذ واحد فقط. ق كل المصریینِرْغوھكذا ُأ ة  فعندما صدحت حناجر بني إسرائیل لیغن د هللا  ترتیل  حم

صبعھ  إفأشار ب  .األمواج غنیة بینما كان یقذف من مكان إلى مكان بواسطةفرعون األ سمع، عند شواطئ البحر األحمر
الم سواك  إوأنا أعترف اآلن أنھ ال . أشرار  نا وقوميأو، أنت عادل! من بك یا اهللاؤأنا أ: "السماء وصاح إلى " لھ في الع
ة    نزل جبرائیل ووض، لحظة تأخیر  وبال ة حول رقب سلة حدیدی ھ    ، فرعون   ع سل ال ل ام وق ھ بأحك ث :" ثّبت األمس  ! خبی ب
ھ؟    من ھو :"قلت  رب ألسمع لقول ول   "ال رب عادل  ' واآلن تق ذ  "'ال اك       مالكال ا وبھ اق البحر وھن ى أعم سقط إل ھ لی  ترك

وى    وقد على نینوى ملكًا وفي آخر الوقت نصّبھ. لیجعل قدرة اهللا جلّیة لھ ، یومًا عّذبھ لخمسین اع أھل نین  كان سببًا التب
  .للنبي یونان بعد مئات السنین 

  
سنین  اهللا فرعون ببدنھ وجعلھ ملكاً  ىنجأ(  ي        ، على نینوى بعد ذلك بمئات ال ة ھي مسرفة ف ذه ھي القصص الھاجادی  ھ

  ) لدیھمملزمةة غیر ھاجادی،وھي طبعًا محض قصص جامعي قصص متعددین نھا مكتوبة من قبلألالخیاالت 
  
  في سورة یونس في القرآنبعد بعض التعدیالت المحمدیة القرآنه القصة توحي بما جاء في ھذ
  :)إھالك المصریین( في ، نقرألفرعون بعد نجاتھ  الیھودیة عن ما حدثساطیرماذا یوجد بعد في األسٌن، ح
  

دخل مل  ،  على بوابة النار دائمًاإنھ یقف . ولن یموت أبدًاقط فرعون لم یمت  م وعندما ی رب      ،وك األم وة ال و یجعل ق فھ
ي عشرة   بلفج، اهللا نكرت الربأقد ل تتعلموا المعرفة مني؟ ا لملم! یا أیھا األغبیاء " :م الكالابھذفورًا، معروفة لھم   عل

    من بھؤال أن أإأستطع  وھكذا لم. ثم أطلقني ورفعني ، أبقاني ھناك لخمسین یومابحر،  الاعأرسلني إلى قو، كوارث
  

 التالیات اتاآلیب رھذا یذّك
 
  ٩٢:  یونس})٩٢(َفاْلَیْوَم ُنَنجِّیَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَیًة َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن النَّاِس َعْن آَیاِتَنا َلَغاِفُلوَن {
  
 
اتبعوا    إلى )٩٦ (وسلطان مبین ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا{ ھ ف ا  أمر  فرعون وملئ د  فرعون ب أمر   فرعون وم  )٩٧ (بعی

ود ویوم القیامة بئس   وأتبعوا في ھذه لعنة )٩٨ (النار وبئس الورد المورود ردھموفأیقدم قومھ یوم القیامة   الرفد المرف
  ٩٩-٩٦:  ھود})٩٩(
  
ار     { ى الن دعون إل ة ی اھم أئم ة ال ینصرون    وجعلن وم القیام دنیا     )٤١( وی ذه ال ي ھ اه ف ن       وأتبعن م م ة ھ وم القیام ة وی لعن

 ٤٢-٤١: القصص })٤٢( المقبوحین
َذاِب  { وُء اْلَع ْوَن ُس آِل ِفْرَع اَق ِب ُروا َوَح ا َمَك یَِّئاِت َم ُھ َس اُه اللَّ وُم  ) ٤٥(َفَوَق ْوَم َتُق ِشّیًا َوَی ُدّوًا َوَع ا ُغ وَن َعَلْیَھ اُر ُیْعَرُض النَّ

  ٤٦-٤٥: غافر } )٤٦(السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 
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   )))أجمة األشواكأجمة األشواكأجمة األشواك(((شجر الغرقد أوشجر الغرقد أوشجر الغرقد أو
  مرشد إلى اإللحادكتب 

  
ان            ي آخر الزم ود ف یقول محمٌد أنھ في زمن المھدّي المنتظر والمسیح عیسى بن مریم حین یعود عندما سیحاربون الیھ

  . خلفي تعاَل فاقتلھ، إال شجر الغرقد فإنھ من شجر الیھودسینادي كل الحجر والشجر یا مسلم ھذا یھودّي
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 ٢٣٣

  :فروى اإلمام مسلم في صحیحھ
  
رة أن رسول اهللا          ] ٢٩٢٢[  ي ھری ھ عن أب حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا یعقوب یعني بن عبد الرحمن عن سھیل عن أبی

تلھم          ن وراء      صلى اهللا علیھ وسلم قال ال تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الیھود فیق ئ الیھودي م ى یختب سلمون حت  الم
ن شجر                     ھ م د فإن ھ إال الغرق ال فاقتل ي فتع ذا یھودي خلف د اهللا ھ ا عب سلم ی ا م شجر ی ول الحجر أو ال الحجر والشجر فیق

   .الیھود
  

  :ورواه أحمد بن حنبل
  

اَل - ٩٠٢٩ ا َوَق وُم َل سَّاَعُة َتُق ى ال َل َحتَّ ْسِلُموَن ُیَقاِت وَد اْلُم ُتَلُھْمَفَی اْلَیُھ ْسِلُموَن ْق ى اْلُم َئ َحتَّ وِديُّ َیْخَتِب ِر َوَراَء اْلَیُھ  َأْو اْلَحَج
  وِداْلَیُھ َشَجِر ِمْن َفِإنَُّھ اْلَغْرَقَد ِإلَّا َفاْقُتْلُھ َفَتَعاَل َخْلِفي َیُھوِديٌّ َھَذا اللَِّھ َعْبَد َیا ُمْسِلُم َیا الشََّجُر َأْو اْلَحَجُر َفَیُقوُل الشََّجَرِة

  
  

ة وإن بحثنا في أصل ھذه األسطورة نجد فیما یبدو أن األصل في القصة ال          رب      ھاجادی ور ال ول أن ظھ ي تق ة الت  الیھودی
  :لموسى في شجیرة األشواك كما تنص التوراة كان یرمز لعدة أشیاء

  
    .أنھا كانت طاھرة ال یستطیع الوثنیون استعمالھا لعمل أصنامھم -١
  .إسرائیل سیعانون رمزًا إلى أن موسى و-٢
  .ھة المتضعة قد یكون ظھور الرب فیھافشجیرة الشوك التا  رمزًا إلى أنھ حتى-٣
   أنا أكثر األشجار تواضعًا واتضاعًا، وكذلك إسرائیل في الشتات بین األمم-٤
  . التي ستستعبد إسرائیَل سُتعاَقب أن أي طیر ینزل فوقھا تمزق أجنحتھ، كما األمم-٥
ا        كما تشكل شجی   -٦ دون إسرائیل لم ھ ب رب، ألن ة ال رة األشواك سیاجًا للحدیقة، كذلك إسرائیل تشكل سیاج العالم، حدیق

  .كان العالم ثبت
  . كما تحمل شجیرة األشواٍك األشواَك والزھوَر، كذلك إسرائیل عندھا أتقیاء وأثیمون-٧
  . أن تفلح فقط بالتوراة، الماء السماوّي كما تحتاج شجیرة األشواك الماء الكافي لنموھا، كذلك إسرائیل یمكنھا-٨
ط              -٩ سترد إسرائیل فق ى أن ی د عزم عل رب ق شیر لموسى أن ال ك ی ان ذل  كذلك تحتوي ورقتھا على خمس وریقات، ك

  . إبراھیم وإسحاق ویعقوب وھارون وموسى: ألجل فضائل الخمسة الرجال األتقیاء
شیراً ١٢٠ عدد حروف كلمة شجیرة األشواك مجموعھ    -١٠ سكینة          م ذلك أن ال ھ، وك ذي یصل إلی ى عمر موسى ال  إل

  .ستظل على جبل حوریب لمئة وعشرین یومًا
سامیة وت -١١ سماوات ال ن ال رب م در ال اًال للتواضع، انح ى مث اء موس رًا إلعط واك ح وأخی جیرة األش ن ش ھ م دث إلی

  .المتضعة بدال من قمة جبل عالٍِ أو قمة شجرة أْرز مھیبة
  

  :تعلیق
ذا نحن فعال                   إن صح أن یھ     ى ھ ھ، فعل ي أحادیث د ف ول محم ا یق شجرة، كم ك ال ون زراعة تل انوا یحب رب ك ة یث ود مدین

راث    ھاجادیة في التراث والخرافات المنغمسةمع قبائل یھودیة عربیة في مصدر محمد   نتعامل   ا شفویًا كت  التي یتناقلونھ
  . علماؤھم في القرون الوسطىوشعبي یمیز الیھود 

 
================================================================  
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    موسى صعودصعودصعود
  مرشد إلى اإللحادكتب 

  
د صعوده إلى جبل سیناء، نرى أسطورة عن أن موسى بع) إعداد اآلباء(من فصل ) استالم موسى للتوراة(تحت عنوان 

  .صعد منھ إلى السماء إلى الرب واستلم منھ التوراة شخصیًا
  
  :ولنترجم بعض الفقرات الھامة التي كانت مصدر إلھام لمحمد وأساطیره في القرآن واألحادیث الصحیحة 
  

ر          ة   ثم جاء موسى إلى حشوٍد من مالئكة الرعب الذین یحیطون بعرش الجاللة، وھم األقوى واألكث ین المالئك ًا ب .  جبروت
ھ                      ال ل ى موسى، وق ھ عل ألق عظمت شر ت رب ن ن ال ة، لك وا حرق موسى بأنفاسھم الناری ٍذ تمن شدة   : "ھؤالء حینئ امسك ب

الوا هللا       ." عرشي، وجاوْبھم  سماء، ق ي ال دركین وجود موسى ف رأة       : "عندما صار المالئكة م ن ام َد م ذي ُوِل ل ال اذا یفع م
الي   " ھنا؟ وراة        ":وأجاب اُهللا كالت د جاء الستالم الت ك        ." لق ى ذل الوا عالوة عل ة وق سك    : "فاستمر المالئك ع نف ا رّب، اقن ی

الیم   " بالكائنات السماویة، دعھم یأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان التراب؟    سرد تع ثم یجیبھم موسى ب
ا          ة فیھ ل نقط ى ك سألھم عل ورھم، وی شر وأم صة للب ي مخص ي ھ وراة الت م      الت ذا لعلك یة ك وراة وص ي الت وب ف  مكت

  .إلخ الحوار الطویل....تحتاجونھا
  

  

  
ة ینجون    ( كتاب أساطیر الیھود للویس جینزبرج تحت عنوان وفي ورح الثالث اء ق  ON AND THE THREE SONS OF )أون وأبن

KORAH SAVED یرد في ترنیمة بني قورح الثالثة التي كانت بعد وھبھھم ھبة النبوة عن العالم اآلخر:  
  

رش       شبثون بع اء سیت رار ألن األتقی ن األش ا م ن فیھ ا بم راف األرض ویھزھ ھ أط سك اهللا فی ذي سیم وم ال ف الی  ال تخ
سكینة       ة تحت أجنحة ال ث سیھلك األشرار            .الجاللة ویجدون حمای سیرًا حی یكم ی ھ سیمر عل دین ألن وم ال ن ی  ال تخافوا م

  .وُنحفظ نحن
  
  : نقارن مع حدیث محمد-
  

  :روى البخاري
  

ِبيِّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النَّ-  ٧٤٢٧
َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل النَّاُس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفِإَذا َأَنا ِبُموَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم اْلَعْرِش َوَقاَل اْلَماِجُشوُن َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن 

 ْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َفَأُكوُن َأوََّل َمْن ُبِعَث َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ ِباْلَعْرِشاْلَفْضِل َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َع

  

  حدثنا سفیان، عن عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن أبي سعید رضي اهللا عنھ،:  حدثنا محمد بن یوسف- ٣٣٩٨
ن یوم القیامة، فأكون أول من یفیق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الناس یصعقو: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ).العرش، فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور
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 ٢٣٥

دْ       - ٤٦٣٨ ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب ِھ َع ُھ    َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اْلَماِزِنيِّ َعْن َأِبی َي اللَّ ِريِّ َرِض
ْن                َحاِبَك ِم ْن َأْص ا ِم ُد ِإنَّ َرُجًل ا ُمَحمَّ اَل َی ُھ َوَق َم َوْجُھ ْد ُلِط لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعْنُھ َقاَل َجاَء َرُجٌل ِمْن اْلَیُھوِد ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ

ِذي  اْلَأْنَصاِر َلَطَم ِفي َوْجِھي َقاَل اْدُعوُه َفَدَعْوُه َقالَ     ِلَم َلَطْمَت َوْجَھُھ َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّي َمَرْرُت ِباْلَیُھوِد َفَسِمْعُتُھ َیُقوُل َوالَّ
اِء        ْیِن اْلَأْنِبَی ْن َب ي ِم ا ُتَخیُِّروِن اَل َل ُھ َق ْضَبٌة َفَلَطْمُت َذْتِني َغ ٍد َوَأَخ ى ُمَحمَّ ُت َوَعَل َشِر َفُقْل ى اْلَب ى َعَل َطَفى ُموَس اَس اْص ِإنَّ النَّ َف

ِزَي                      ي َأْم ُج اَق َقْبِل ا َأْدِري َأَف ْرِش َفَل َواِئِم اْلَع ْن َق ٍة ِم ٌذ ِبَقاِئَم ى آِخ ا ِبُموَس ِإَذا َأَن ُق َف ْن ُیِفی َأُكوُن َأوََّل َم ِة َف ْوَم اْلِقَیاَم َیْصَعُقوَن َی
  ِبَصْعَقِة الطُّوِر

  
ُھ         َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدَّ -٢٤١٢ ُھ َعْن َي اللَّ ْدِريِّ َرِض ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب َثَنا ُوَھْیٌب َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن َیْحَیى َعْن َأِبیِھ َع

ٌل           ي َرُج َرَب َوْجِھ ِم َض ا اْلَقاِس ا َأَب اَل    َقاَل َبْیَنَما َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َجاِلٌس َجاَء َیُھوِديٌّ َفَقاَل َی َحاِبَك َفَق ْن َأْص ِم
ُت َأْي           َمْن َقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر َقاَل اْدُعوُه َفَقاَل َأَضَرْبَتُھ َقاَل َسِمْعُتُھ ِبالسُّوِق َیْحِلُف َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَبَشِر ُقْل

ْیَن          َخِبیُث َعَلى ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأَخَذتْ       ُروا َب ا ُتَخیِّ لََّم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ِني َغْضَبٌة َضَرْبُت َوْجَھُھ َفَق
ا  اْلَأْنِبَیاِء َفِإنَّ النَّاَس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَأُكوُن َأوََّل َمْن َتْنَشقُّ َعْنُھ اْلَأْرُض َفِإَذا َأَنا ِبُموَسى آِخٌذ ِبَقائِ     َمٍة ِمْن َقَواِئِم اْلَعْرِش َفَل

  َأْدِري َأَكاَن ِفیَمْن َصِعَق َأْم ُحوِسَب ِبَصْعَقِة اْلُأوَلى

ْحَمِن َوَعْبِد  َحدََّثِني َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ-  ٦٥١٧
الرَّْحَمِن اْلَأْعَرِج َأنَُّھَما َحدََّثاُه َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل اْسَتبَّ َرُجَلاِن َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َوَرُجٌل ِمْن اْلَیُھوِد َفَقاَل اْلُمْسِلُم َوالَِّذي 

الَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَعاَلِمیَن َقاَل َفَغِضَب اْلُمْسِلُم ِعْنَد َذِلَك َفَلَطَم َوْجَھ اْصَطَفى ُمَحمًَّدا َعَلى اْلَعاَلِمیَن َفَقاَل اْلَیُھوِديُّ َو
َقاَل َرُسوُل اللَِّھ اْلَیُھوِديِّ َفَذَھَب اْلَیُھوِديُّ ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه ِبَما َكاَن ِمْن َأْمِرِه َوَأْمِر اْلُمْسِلِم َف

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا ُتَخیُِّروِني َعَلى ُموَسى َفِإنَّ النَّاَس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَأُكوُن ِفي َأوَِّل َمْن ُیِفیُق َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش 
   َفَأَفاَق َقْبِلي َأْو َكاَن ِممَّْن اْسَتْثَنى اللَُّھِبَجاِنِب اْلَعْرِش َفَلا َأْدِري َأَكاَن ُموَسى ِفیَمْن َصِعَق

  ا القدر منھذولھذا الحدیث طرق أسانید وروایات كثیرة عند البخاري ومسلم وأحمد، فنكتفي بھ
  
 -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ----  

ى  ُخ ة موس ْت دراس سماء [طَِّط ي ال الیم      ]ف ھ التع دارس مع رب یت ان ال ار ك ي النھ ث ف ًا، بحی ین یوم دة أربع وراة لم  للت
ة        . المكتوبة، وفي اللیل الشفویة   ي الجن ار، ألن ف ل والنھ ین اللی ة ب ى التفرق اِر    "بھذه الطریقة كان قادرًا عل َل النََّھ ُل ِمْث اللَّْی

ار، إْذ إذا سمع            ]مترجمال_١٢: ١٣٩المزمور  [" ُیِضيُء ن النھ ل ع ز اللی ى تمیی ، كانت ھناك عالمات أخرى بھا قدر عل
مباركًا لیكن "علم أن ھذا ھو النھار، لكن إذا سبحوه بـ ." قدوس، قدوس، قدوس، رب الجنود"المالئكة یسبحون الربَّ بـ  
ھ        إذا رأى الش_ أیضًا_ثم. علم أن ھذا ھو اللیل." الرّب لمن یستحقون البركة   م أن ھ، عل سجد أمام ربِّ وت ام ال ل أم مس تمث

ل      _ من ناحیة أخرى  _اللیل، إذا    ت بعم ة الوق ى معرف سجد القمر والنجوم عند قدمیھ، علم أنھ النھار، كان قادرًا كذلك عل
ي سمع   . المالئكة، ألنھم في النھار یجھزون المنَّ إلسرائیل، وفي اللیل یرسلونھ إلى األرض       صلوات الت ھا كذلك جعلتھ ال

، "ساله "تسبق الصالة، علم أنھ النھار، لكن إذا سبقت الصالة تالوةَ  " ساله"في السماء یعرف الوقَت، إْذ إذا سمَع تالوة     
  .یكون اللیل إذن

  
  
  : نقارن مع نصوص القرآن واألحادیث الصحیحة-
  
یث محمد المروي بأسانید متعددة حتى أنھ حد:  ثانیًا- ،الجنة لیس فیھا ال نھار وال لیل، بل مضیئة دومًا بنور اهللا:  أوًال-

وتلك أعلى درجات الصحة، یقول !  من سورة یس أنھ متواتر٤١لیس فقط صحیحًا بل قال عنھ ابن كثیر في تفسیر اآلیة 
فیھ أن األرض مسطحة والشمس تأتي فوقھا تنیرھا ثم تتركھا كلھا تمامًا لتذھب لتسجد تحت عرش اهللا، وھذا مقتبس من 

 أما مسألة سجود الشمس والقمر والنجوم هللا، فھذا كثیر في القرآن، وھو مأخوذ من ھذا النص بالذات -،ثالثًاةھذه القص
  .، یرجى العودة لموضوع المقارنة بین قصتي صعود موسى وقصة معراج محمد للتفاصیلالذي بین أیدینا اآلن
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اً  ل       -رابع تلم ك نص أن موسى اس ي ال یناء    جاء ف ل س ى جب وراة عل د       _ الت انوني الصحیح عن نص الق وراة ال یالحظ أن الت
اقي                     ا ب وحین الحجریین الوصایا العشر، أم ى الل رب عل ن ال وب م ادي مكت شكل م ط ب تلم فق ول أن موسى اس الیھود، تق
ا موسى                     ان یبلغھ وه لموسى وك ا اهللا یھ د أوحى بھ سة أسفار فق ن خم ألف م ي تت وراة الت التعالیم والشرائع التي تكون الت

ى                  للشعب ك  دریج وعل ل بالت دة، ب ا مرة واح زل كلھ م تن دھم ل شرائع عن دھم، فال وراة حسب معتق لما نزلت ویكتبھا في الت
ثال                  ة، م اب الیھودی اب تناقضات كت ي ب ة ف د الیھودی ي ض ي بحث ذلك ف فترات، وعندھم نسخ أحكام وشرائع كما أشرت ل

م    سخ الحك م ن رائیل ث عب إس ن ش ر م ل بك ى ك ة عل ة مفروض ت الكھان سبط الوي  كان انون ل ذ للق ل أي تنفی ارت قب وص
  .والكھانة العلیا لبطن ھارون

  

أما األساطیر في التلمود والمدراشیم والھاجادوت فتقول أن موسى استلم كل التوراة نصًا وبشكل مادي على جبل سیناء،         
ذا مصدر األسطورة اإلسالمیة                 وحین الحجریین، ھ ى الل ط الوصایا العشر المنقوشة عل رآن المناقضة    ولیس فق ي الق ف

وحین،       ى الل ط عل لنصوص التوراة المصدر الصحیح واألصلي عند الیھود من أن موسى عندھم استلم الوصایا العشر فق
ل سیناء صعد                ى جب دما صعد إل ثم تتمادى األسطورة الھاجادیة فتذھب أبعد مما ذھبت األسطورة التوراتیة فتقول أنھ بع

  .ھا منھ شخصیًامنھ إلى السماء عند الرب لیستلم
  

صص ال     ي الق م ف ارقین ألذنھ ود  غ ن یھ ل م د إذن نق ةمحم صص    ھاجادی ن الق ل ع ون إال القلی ن ال یعلم ة ولك  التراثی
والمعتقدات الرسمیة، وھكذا اعتقد أن الیھودیة تعتقد بإنزال التوراة جملة واحدة على موسى في شكل كتاب مكتوب على       

ة  ) األلواح( إلى حین التي في التوراة والھاجادةلوألواح، ولنا أن نالحظ أنھ غیر لفظة   في القرآن لكي تكون القصة منطقی
  .عقالنیة ألن لوحین فقط ال یكفیان فقط لكتابة كل نص التوراة الطویل جدًا

  
ْن            َقاَل{ َك َوُك ا آَتْیُت ْذ َم ي َفُخ االِتي َوِبَكالِم اِس ِبِرَس ى النَّ شَّاِكِریَن    َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَل ْن ال ي    ) ١٤٤(ِم ُھ ِف ا َل َوَكَتْبَن

ِقیَن           ُأِریُكْم َداَر اْلَفاِس َسِنَھا َس ُذوا ِبَأْح َك َیْأُخ ْر َقْوَم وٍَّة َوْأُم ْذَھا ِبُق ْيٍء َفُخ لِّ َش ِصیًال ِلُك ًة َوَتْف ْيٍء َمْوِعَظ لِّ َش ْن ُك َواِح ِم اَألْل
  ١٤٥_١٤٤: سورة األعراف} ) ١٤٥(
  

َرْأِس           َوَلمَّا َرَجعَ { َذ ِب َواَح َوَأَخ ى اَألْل ْم َوَأْلَق َر َربُِّك ُتْم َأْم  ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي َأَعِجْل
اِلِمیَن        َأِخیِھ َیُجرُُّه ِإَلْیِھ َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َیْقُتُلوَننِ      ْوِم الظَّ َع اْلَق ي َم َداَء َوال َتْجَعْلِن ي اَألْع ْشِمْت ِب ي َفال ُت

رَّاِحِمیَن             ) ١٥٠( ُم ال َت َأْرَح َك َوَأْن ي َرْحَمِت ا ِف ي َوَأْدِخْلَن ي َوَألِخ ْر ِل َیَناُلُھْم     ) ١٥١(َقاَل َربِّ اْغِف َل َس ُذوا اْلِعْج ِذیَن اتََّخ ِإنَّ الَّ
وا        ) ١٥٢( َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِریَن  َغَضٌب ِمْن َربِِّھمْ   ِدَھا َوآَمُن ْن َبْع اُبوا ِم مَّ َت سَّیَِّئاِت ُث وا ال َوالَِّذیَن َعِمُل

ْم    َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اَألْلَو) ١٥٣(ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَھا َلَغُفوٌر َرِحیٌم        ِذیَن ُھ ٌة ِللَّ اَح َوِفي ُنْسَخِتَھا ُھًدى َوَرْحَم
  ١٥٤-١٥٠: األعراف} )١٥٤(ِلَربِِّھْم َیْرَھُبوَن 

  

ْدِمیرًا   َفُقْلَنا اْذَھَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتنَ ) ٣٥(َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُھ َأَخاُه َھاُروَن َوِزیرًا       { َدمَّْرَناُھْم َت ا َف
  ٣٦: الفرقان} )٣٦(
  

ریھم                    ة أن ی ي مك د ف ن محم سھ م رآن نف ن ھشام والق ث وسیرة اب ب األحادی ول كت ا تق وعندما طلب الوثنیون العرب كم
ھ                    ون ل د أو یك ا ویوسع البل ن أماكنھ ال م زیح الجب ار أو ی ابیع وأنھ ن األرض ین معجزات ملموسة لیؤمنا بھ كأن یفجر م

یس           ق دة، ول ي مرة واح دة یعن ة واح ھ جمل رآن كل اب الق صر عظیم مزخرف أو ینزل علیھ اهللا أمام عیونھم مالك معھ كت
دعوة           ًا لمراحل ال داث واالحتیاجات وتبع ار واألح ن أفك ھ م كما یفعل محمد من تألیفھ للقرآن على مھل وحسب ما یبدو ل

یم        وبناء المجتمع الجدید لدینھ وطاقتھ البشریة المحدود   دل العق ھ إال أن استخدم أسلوب الج ان من ا ك ة في تألیفھ للقرآن، م
  : الغیر قانونیة فقاللھاجادیةوالتھرب مستغًال القصص ا

  
  سورة الفرقان} )٣٢(یًال َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوال ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِت{
  
َذْتُھْم          { َرًة َفَأَخ َھ َجْھ ا اللَّ اُلوا َأِرَن َك َفَق ْن َذِل َر ِم ى َأْكَب َأُلوا ُموَس ْد َس سََّماِء َفَق ْن ال ًا ِم ْیِھْم ِكَتاب زَِّل َعَل اِب َأْن ُتَن ُل اْلِكَت ْسَأُلَك َأْھ َی

ًا   الصَّاِعَقُة ِبُظْلِمِھْم ُثمَّ اتََّخُذوا اْلِعْجَل ِمنْ      سورة  }  )١٥٣( َبْعِد َما َجاَءْتُھْم اْلَبیَِّناُت َفَعَفْوَنا َعْن َذِلَك َوآَتْیَنا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمِبین
  ١٥٣النساء 
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ٍب فَ      ) ٩٠(َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمْن اَألْرِض َیْنُبوعًا      { ٍل َوِعَن ْن َنِخی ٌة ِم َك َجنَّ وَن َل ا    َأْو َتُك اَر ِخالَلَھ َر اَألنَھ ُتَفجِّ
َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو ) ٩٢(َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّھ َواْلَمالِئَكِة َقِبیًال   ) ٩١(َتْفِجیرًا  

وًال  َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیَِّك حَ  َع   ) ٩٣(تَّى ُتَنزَِّل َعَلْیَنا ِكَتابًا َنْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُس ا َمَن َوَم
وًال    َشرًا َرُس ُھ َب َث اللَّ اُلوا َأَبَع َدى ِإالَّ َأْن َق اَءُھْم اْلُھ وا ِإْذ َج اَس َأْن ُیْؤِمُن ي اَألْرضِ ) ٩٤(النَّ اَن ِف ْو َك ْل َل ُشوَن ُق ٌة َیْم  َمالِئَك

ِصیرًا     ) ٩٥(ُمْطَمِئنِّیَن َلَنزَّْلَنا َعَلْیِھْم ِمْن السََّماِء َمَلكًا َرُسوًال      رًا َب اِدِه َخِبی اَن ِبِعَب ) ٩٦(ُقْل َكَفى ِباللَِّھ َشِھیدًا َبْیِني َوَبْیَنُكْم ِإنَُّھ َك
ًا              َوَمْن َیْھِد اللَُّھ َفُھَو اْلُمْھَتِدي َوَمْن ُیْضِللْ    ًا َوُبْكم وِھِھْم ُعْمی ى َوُج ِة َعَل ْوَم اْلِقَیاَم ُشُرُھْم َی ِھ َوَنْح ْن ُدوِن اَء ِم ْم َأْوِلَی َد َلُھ ْن َتِج  َفَل

  ٩٧-٩٠: سورة اإلسراء} )٩٧(َوُصّمًا َمْأَواُھْم َجَھنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُھْم َسِعیرًا 
  
  ٧األنعام } )٧(ْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ِبَأْیِدیِھْم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبیٌن َوَلْو َنزَّْلَنا َعَلْیَك ِكَتابًا ِفي ِق{
  

================================================================   
    الذي لھ ِخوار الذي لھ ِخوار الذي لھ ِخوارالعجل الذھبّيالعجل الذھبّيالعجل الذھبّي

  مرشد إلى اإللحادكتب 

ھ السامرّي وجعلھ بالسحر عن طریق أخذ قبضة من أثر الرسول ألقاھا في نار  قصة القرآن عن العجل الذي صنعأما
  : صھر الذھب فخرج عجًال ذھبیًا مسحورًا لھ خوار

ِدیِھمْ               { ْم َوال َیْھ ُھ ال ُیَكلُِّمُھ َرْوا َأنَّ ْم َی َواٌر َأَل ُھ ُخ َسدًا َل ًال َج یِِّھْم ِعْج اُنوا    َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِل ُذوُه َوَك ِبیًال اتََّخ  َس
ِریَن                     ) ١٤٨(َظاِلِمیَن   ْن اْلَخاِس وَننَّ ِم ا َلَنُك ْر َلَن ا َوَیْغِف ا َربَُّن ْم َیْرَحْمَن ِئْن َل اُلوا َل لُّوا َق ْد َض ْم َق ِدیِھْم َوَرَأْوا َأنَُّھ َوَلمَّا ُسِقَط ِفي َأْی

َذ      َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَبا     ) ١٤٩( َواَح َوَأَخ ى اَألْل ْم َوَأْلَق َن َأِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّك
َداءَ                 ي اَألْع ْشِمْت ِب ال ُت وَنِني َف اُدوا َیْقُتُل ْضَعُفوِني َوَك ْوَم اْسَت ْوِم    ِبَرْأِس َأِخیِھ َیُجرُُّه ِإَلْیِھ َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَق َع اْلَق ي َم  َوال َتْجَعْلِن

رَّاِحِمیَن        ) ١٥٠(الظَّاِلِمیَن   ُم ال َت َأْرَح َك َوَأْن َل    ) ١٥١(َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِت ُذوا اْلِعْج ِذیَن اتََّخ ِإنَّ الَّ
ِدَھا   ) ١٥٢(ْنَیا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِریَن َسَیَناُلُھْم َغَضٌب ِمْن َربِِّھْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَیاِة الدُّ     ْن َبْع َوالَِّذیَن َعِمُلوا السَّیَِّئاِت ُثمَّ َتاُبوا ِم

ًدى وَ     ) ١٥٣(َوآَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَھا َلَغُفوٌر َرِحیٌم        ْسَخِتَھا ُھ ي ُن َواَح َوِف َذ اَألْل ٌة  َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخ َرْحَم
وَن   َربِِّھْم َیْرَھُب ْم ِل ِذیَن ُھ ْئَت     ) ١٥٤(ِللَّ ْو ِش اَل َربِّ َل ُة َق َذْتُھْم الرَّْجَف ا َأَخ ا َفَلمَّ ًال ِلِمیَقاِتَن ْبِعیَن َرُج ُھ َس ى َقْوَم اَر ُموَس َواْخَت

ا              سَُّفَھاُء ِمنَّ َل ال ا َفَع ا ِبَم ا            َأْھَلْكَتُھْم ِمْن َقْبُل َوِإیَّاَي َأُتْھِلُكَن َت َوِلیَُّن َشاُء َأْن ْن َت ِدي َم َشاُء َوَتْھ ْن َت ا َم ِضلُّ ِبَھ َك ُت َي ِإالَّ ِفْتَنُت  ِإْن ِھ
  ١٥٥-١٤٨:  األعراف})١٥٥(َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْیُر اْلَغاِفِریَن 

ْدَناُكمْ      { ُدوُِّكْم َوَواَع ْن َع سَّْلَوى        َیا َبِني ِإْسَراِئیَل َقْد َأنَجْیَناُكْم ِم نَّ َوال ْیُكْم اْلَم ا َعَل َن َوَنزَّْلَن وِر اَألْیَم َب الطُّ ْن   ) ٨٠( َجاِن وا ِم ُكُل
َوى          ْد َھ َضِبي َفَق ِھ َغ ْل َعَلْی ْن َیْحِل اَب     ) ٨١(َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوال َتْطَغْوا ِفیِھ َفَیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضِبي َوَم ْن َت اٌر ِلَم ي َلَغفَّ َوِإنِّ

َك َربِّ   ) ٨٣(َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َیا ُموَسى ) ٨٢(َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا ُثمَّ اْھَتَدى    ُت ِإَلْی َقاَل ُھْم ُأوالِء َعَلى َأَثِري َوَعِجْل
سَّاِمِريُّ          ) ٨٤(ِلَتْرَضى   لَُّھْم ال ِدَك َوَأَض ا         َفَر) ٨٥(َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْع اَل َی فًا َق ْضَباَن َأِس ِھ َغ ى َقْوِم ى ِإَل َع ُموَس َج

َقاُلوا ) ٨٦(َقْوِم َأَلْم َیِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعدًا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْیُكْم اْلَعْھُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن َیِحلَّ َعَلْیُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي         
َسدًا    ) ٨٧(ِعَدَك ِبَمْلِكَنا َوَلِكنَّا ُحمِّْلَنا َأْوَزارًا ِمْن ِزیَنِة اْلَقْوِم َفَقَذْفَناَھا َفَكَذِلَك َأْلَقى السَّاِمِريُّ  َما َأْخَلْفَنا َموْ   ًال َج ْم ِعْج َفَأْخَرَج َلُھ

ِسَي        َرْوَن َأالَّ   ) ٨٨(َلُھ ُخَواٌر َفَقاُلوا َھَذا ِإَلُھُكْم َوِإَلُھ ُموَسى َفَن ال َی ًا        َأَف ّرًا َوال َنْفع ْم َض ُك َلُھ ْوًال َوال َیْمِل ْیِھْم َق ُع ِإَل ) ٨٩(َیْرِج
ِھ    ) ٩٠(َوَلَقْد َقاَل َلُھْم َھاُروُن ِمْن َقْبُل َیا َقْوِم ِإنََّما ُفِتنُتْم ِبِھ َوِإنَّ َربَُّكْم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوَأِطیُعوا َأْمِري          َرَح َعَلْی ْن َنْب َقاُلوا َل

لُّوا    ) ٩١(ِكِفیَن َحتَّى َیْرِجَع ِإَلْیَنا ُموَسى      َعا َتُھْم َض َك ِإْذ َرَأْی ِري    ) ٩٢(َقاَل َیا َھاُروُن َما َمَنَع َصْیَت َأْم ي َأَفَع ) ٩٣(َأالَّ َتتَِّبَعِن
ْینَ  َت َب وَل َفرَّْق ِشیُت َأْن َتُق ي َخ ي ِإنِّ ي َوال ِبَرْأِس ْذ ِبِلْحَیِت ُؤمَّ ال َتْأُخ اَل َیْبَن ْوِلي َق ْب َق ْم َتْرُق َراِئیَل َوَل ي ِإْس ا ) ٩٤( َبِن اَل َفَم َق

ِسي        ) ٩٥(َخْطُبَك َیا َساِمِريُّ     ي َنْف وََّلْت ِل َذِلَك َس ْذُتَھا َوَك َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َیْبُصُروا ِبِھ َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسوِل َفَنَب
َك    ) ٩٦( ِإنَّ َل ِھ               َقاَل َفاْذَھْب َف َت َعَلْی ِذي َظَلْل َك الَّ ى ِإَلِھ ْر ِإَل ُھ َوانُظ ْن ُتْخَلَف دًا َل َك َمْوِع َساَس َوِإنَّ َل وَل ال ِم اِة َأْن َتُق ي اْلَحَی ِف
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َھ ِإالَّ ھُ    ) ٩٧(َعاِكفًا َلُنَحرَِّقنَُّھ ُثمَّ َلَننِسَفنَُّھ ِفي اْلَیمِّ َنْسفًا      ِذي ال ِإَل ُھ الَّ ًا     ِإنََّما ِإَلُھُكْم اللَّ ْيٍء ِعْلم لَّ َش َع ُك -٨٠: طھ } )٩٨(َو َوِس
٩٨   
  

  : الیھودیةالھاجادةفھي مستوحاة بال شك مما ورد في سفر رؤیا یوحنا الالھوتي في العھد الجدید، و من 
  
َتَكلَّ                ١١( اَن َی ُروٍف، َوَك ْبُھ َخ اِن ِش ُھ َقْرَن اَن َل َن اَألْرِض، َوَك ا ِم َر َطاِلًع ًشا آَخ ُت َوْح یٍن،  ُثمَّ َرَأْی ْلَطاِن    ١٢ُم َكِتنِّ لِّ ُس ُل ِبُك َوَیْعَم

ُت،    ُھ اْلُمِمی ِفَي ُجْرُح ِذي ُش َوْحِش اَألوَِّل الَّ ْسُجُدوَن ِلْل ا َی سَّاِكِنیَن ِفیَھ ُل اَألْرَض َوال ُھ، َوَیْجَع َوْحِش اَألوَِّل َأَماَم ْصَنُع ١٣اْل َوَی
اِس،  آَیاٍت َعِظیَمًة، َحتَّى ِإنَُّھ َیْجَعُل َناًرا َتنْ      اِت     ١٤ِزُل ِمَن السََّماِء َعَلى اَألْرِض ُقدَّاَم النَّ ى اَألْرِض ِباآلَی سَّاِكِنیَن َعَل ِضلُّ ال َوُی

رْ     ِھ ُج اَن ِب ِذي َك َوْحِش الَّ وَرًة ِلْل ْصَنُعوا ُص ى اَألْرِض َأْن َی سَّاِكِنیَن َعَل اِئًال ِلل َوْحِش، َق اَم اْل ْصَنَعَھا َأَم َي َأْن َی ي ُأْعِط ُح الَِّت
اشَ  سَّْیِف َوَع ِذیَن َال          ١٥. ال َع الَّ َل َجِمی َوْحِش، َوَیْجَع وَرُة اْل َتَكلََّم ُص ى َت َوْحِش، َحتَّ ُصوَرِة اْل ا ِل َي ُروًح َي َأْن ُیْعِط َوُأْعِط

  العھد الجدید /١٥ -١١: ١٣رؤیا یوحنا ) .َیْسُجُدوَن ِلُصوَرِة اْلَوْحِش ُیْقَتُلوَن

  

د ف        دید            الھاجادة ي ومثل تلك األسطورة توج د عن من صاغ العجل، واختصار ش ع تحویرات لمحم ا سنوردھا، م  كم
ة صیاغة وسبك                      ي إسرائیل، بطریق ب بن ن عادي صنعھ ھارون بطل ان العجل مجرد وث وراة ك ي الت مشوِّه للقصة، ف

سامرّي           و ال رآن أن من صنعھ ھ سامريّ  [التماثیل المعتادة، وفي الق ع أن ال سامر    م ة ال ى مدین سب إل ات     ن د مئ ي بع ة الت
یبنیھا عمري                    سنین، س لیمان بعشرات ال ث اإلسرائیلّي س ك الثال د موت المل السنین بعد احتالل اإلسرائیلیین فلسطیَن بع
ة     ة العربی امریا أو باللغ ماھا ش د س امر فق مھ ش خص اس ن ش تراه م ل اش ى جب ا عل ھ بناھ صغرى وألن رائیل ال ك إس مل

وك األول    ر المل سامرة انظ ر       ،٢٤-٢٣: ١٦ال م غی ًا وھ صودین دوم سامریین والمق سمون ال سامرة الم كان ال ا س  أم
وك            ود انظر المل اب الیھ الیھوذویین واإلسرائیلیین فلم یكونوا إال في عصر ملكي آشور أسرحدون وأسنفر فیما یقول كت

  ، ]١٠-٩: ٤ ، وعزرا٤١-٢٤: ١٧الثاني
  

العجل ( تحت عنوان قلیًال عن القصة األصلیة في التوراة، تتقارب قلیًال مع القصة القرآنیة وتبعد ھاجادیةالقصة ال
  MOSES IN THE WILDERNESS) موسى في البریَّة( من فصل THE GOLDEN CALF) الذھبي

   
ساحرین المصریین                      ادة ال شعب بقی ل أن حین جاءه ال ي إسرائیل ب م یقصد إطاعة بن ھ ل ة ھارون أن فتقول محاولة تبرئ

ا     ي بلع ریِّس ابن ھ  ینیِّس ویمب الوا ل امھم لكي            : "م ق و أم رقص واللھ م لل تھم معھ ى حمل آلھ ادین عل انوا معت المصریون ك
ن مریم   ،"یكون الكل قادرین على رؤیة آلھتھم واآلن نرغب أن تعمل لنا إلھًا كما لدى المصریین   وعندما وبخھم حور اب

ین     یا: " الذي كان مشتركًا في قیادة الشعب مع ھارون ]المترجم_أخت موسى [النبیة ودوا ملتفت م تع تم ل  أیھا الطائشون، أن
ت،    ." إلى المعجزات الكثیرة التي عمل اهللا لكم  ى جسده المی ،فقتل الشعب الرجل التقيَّ النبیل، وقالوا لھارون مشیرین إل

ل رأى    ."إذا عملت لنا إلھًا سیكون األمر على ما یرام، وإال سنتخلص منك مثلھ  : "مھددین سھ ب ى نف  لم یخف ھارون عل
ن أن      سھ م ى نف أنھم إن قتلوا نبیھم وكاھنھم فھذا سیكون ذنبًا أعظم لن یغفره اهللا لھم، لذا فقد آثر أن یحمل ھذا الذنب عل
راط                ب أق أمرھم بجل دون ف ا یری اءھم عم ة إثن اول بالحیل دًا، ح شریر ج ل ال ذا الفع وا ھ ى أن یفعل شعب عل ل ال یحم

س  ًا أن ن اتھم متوقع یھم وبن سائھم وبن وھرات ن ن   ومج یس ألنھ نھن ل دث م ا ح طورة م سب األس و ح ضن وھ ائھم سیرف
آت               رب بمكاف أھم ال ذلك كاف ده، ل ساعد متعب ذي ال ی وثن ال ي عمل ال ساعدة ف حرصن على زینتھن بل ألنھن رفضن الم

د       الل جدی ل ھ اؤھم ك ي إعط طوریة ھ ري   [أس ھر عب ل ش ي أول ك رجم_یعن ازات  ]المت یض   [ كإج صد دورة الح یق
رجم _ أول كل شھر ھالل[ وأنھن في العالم اآلتي سیتجدد شبابھن كل شھر كاألقمار الجدیدة    ]المترجم_!الشھریة؟ ، ]المت

  .ولذا جلب الرجال أقراطھم التي ضمن ثیابھم العربیة لھ
  

ن خالل سھو ھارون         ال ِعجَل حيَّ   د حدثت م ة ق ن كارث م تك ذ   . كان سیشكل نفَسھ من أولئك األقراط، لو ل دما أخ إذ عن
ات         _ عند خروج إسرائیل من مصر  _تقھ  موسى على عا   ل، استخدم الوسائل التالی اق النی ن أعم ابوت یوسف م ع ت : رف

يّ         د العرش اإللھ ون عن ذین یمثل ات ال ن الكائن ٍد م ورة واح نھنَّ ص ٍل م ى ك ضة، ونقش عل ن الف ات م ة ورق ذ أربع : أخ
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ا صور           ي علیھ ة الت ى النھر الورق اه النھر ھائجة،      األسد، والرجل، والنسر، والثور، ثم طرح عل ة األسد، وصارت می
د درت كأس ى. وھ م ألق ام،     ث سٍد ت ى ج سھن إل رة أنف ف المتبعث ام یوس دت عظ ورة الرجل، ووح ا ص ي علیھ ة الت الورق

  .وعندما طرح فیھ الورقة التي علیھا صورة النسر، طفى التابوُت إلى السطِح
ي     إذ أنھ كان لم یستعمل ورقة الفضة الرابعة التي علیھا صورة       شغل ف ا ان ھ، بینم الثور، سأل امرأة أن تحفظھا بعیدًا عن

ان         . نقل التابوت، ونسي الحقًا أن یستردَّ ورقة الفضة    اروَن، وك ى ھ شعُب إل ي جاَب ال ي الالت ین الحل ھذه كانت حینئٍذ ب
ي                   _ حصریًا_ ار الت ن الن ًا م شأ خارج ًا ن سحریة، أن عجًال ذھبی أثیرات ال ك ذات الت ور تل سبب صورة الث ا   ب  وضع فیھ

  .الذھب والفضة
  

َل       َسھ مث دیُر نف وثَن ی عندما رأى األوشاُب المختلطون الذین كانوا قد انضموا إلى إسرائیَل في خروجھم من مصر ھذا ال
نھم         ."  ھذه آلھتَك یا إسرائیلُ  : "كائٍن حيٍِّ، قالوا إلى إسرائیلَ     وا م سبعین وطلب سنھدرین ال ى أعضاء ال اًس إل ثم توجھ الن

الوا .  وا العجَل ألنھ قاَد إسرائیَل خارَج مصرَ    أن یعبد  ذي           : "فق َده، ال ھ ھو وح ط، لكن م یوصلنا خارَج مصَر فق رب، ل ال
ِل الرعاع       ."  كان في مصر أثناء االستعباد     ن ِقَب د ُاْزُدُروًُا م ا  . حافظ أعضاُء السنھدرین على الوالء إللھھم، ولذا فق االثن

َر       وا أوام م یجیب ستحقین          عشر رؤساء األسباط ل وا م أن یكون ؤوا ب د كوف ذا فق سنھدرین، ول ن أعضاِء ال َر م شعِب أكث ال
  .لرؤیة التجلي اإللھّي

  

ي عشر،          ن األسباط االثن لم یعبد الشعُب ھذا العجَل الذھبيَّ فقط، بل صنعوا ثالثة عشر وثنًا متماثلة، واحدًا لكل سبٍط م
  .نھم الذي لم یحرمھم اُهللا منھ لرحمتھ حتى في ذلك الیوموواحدًا لكل إسرائیل، واستخدموا المنَّ كقرباٍن ألوثا

  

شعبِ              ِھ لل ذا بقوِل َع ھ اروَن حاوَل من نَّ ھ وثنھم، لك ُت       : "ثم أراَد الشعُب نصَب مذبٍح ل و بنْی م ل ر تبجیًال إللھك سیكون أكث
َب، إذ ف  _ رغم ذلك_ألن أَمَل أن موسى قد یظھر في غضوِن ذلك، توقعھ  ."  المذبَح بشخصي  الي    ُخیِّ وِم الت ي صباِح الی

ِنھم،            ى وث رابین إل دیِم الق اُس بتق دأ الن اَء، وب د ج ى ق ن موس م یك اِم، ل ى التم ذبَح عل اروُن الم َل ھ د أكم ان ق دما ك عن
  .واالنغماِس في الخالعة

  

  :مالحظة
ل ( تحت عنوان في قصة أخرى عند خروج الیھود من مصر ات  أراد موسى إخراج ر   The Long Route) الطریق الطوی ف

ھ             م أن ھ عل وك المصریین، لكن رة المل یوسف معھ، إذ كان أن الخروج مستحیال لو تركوه وراءھم، وكان قد دفن في مقب
ذي              ان ل ى المك ھ إل د أم موسى وقادت ساعدتھ یوكاب توجد كثیر من األجساد في المقبرة بحیث یستحیل تمییزه من بینھم، ف

ك        ُدِفَن فیھ یوسف بالضبط، وعلم موسى أنھ القبر      ع ذل ھ، م شرة حول ھ والمنت یح من ي تف  الذي یریده من رائحة العطر الت
ت      دًا تح رق بعی د غ ابوت ق ان الت د ك ات، فق ھ للرف ضمن حفظ ف ی سؤال كی رز ال د ب صعوبات، فق ك آخر ال ن تل م تك ل

ات          ذه الكلم ر، تحدث بھ ة القب ى حاف ًا عل د جاء ا   : "األرض، ولم یعرف كیف یرفعھ من األعماق، واقف لوقت  یوسف، لق
ن   ]المترجم_٢٥: ٥٠التكوین[. اهللا سیفتقدكم فتصعدون عظامي من ھنا: الذي تحدثَت عنھ   ذكیر م ذا الت  ، ما كاد یخرج ھ

  .شفتي موسى حتى أسرع وارتفع التابوُت إلى السطح
  

(Ex. R. xviii. 8, Soṭah 13a; Ex. R. xx. 17. Dibre ha-Yamim le-Mosheh Rabbenu l.c) 

  
  : محمد من ھذا النص وتعدیالتھباساتاقتمالحظات على *
  

  .، وطلى بھا شخصیة ھارون القرآنیةالھاجادةفي  Hur, the son of Miriam استفاد من شخصیة حور ابن مریم -أوًال
  

sh
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م        -ثانیًا ان خطأ وإث ة بإمك دة الیھودی  في اإلسالم أطروحة محمد ھي عصمة الرسل من الخطأ كمالئكة، على عكس عقی
  .  لذا ابتكر شخصیة السامرّيالرسول والنبّي،

  

ة   -ثالثًا وراة و   _ جعل محمد طلب بني إسرائیل لھارون أن یعمل لھم آلھة كما للمصریین آلھ ي الت ا وردت ف ، الھاجادة كم
اٍن                  ى أوث ًا عاكفین عل ن مصر حین رأوا قوم د خروجھم م قصةً  أخرى في قرآنھ حدثت بین بني إسرائیل وموسى بع

ا ى موسى لم وا إل م فطلب ي   لھ صور بن ة ت ًا وھزلی صة مضحكة طبع ي ق ة، ھ ؤالء آلھ ا لھ ة كم م آلھ ل لھ  رأوا أن یجع
ھ،               رون مثَل ذي ألول مرة ی دًا ال أثروا ج م ت إسرائیل كأنھم أوًل مرة في تاریخھم یرون عبادة أوثان وأصنام، لدرجة أنھ

د         ھ وق ر      وھذه صورة قصصیة مضحكة وھزلیة سخیفة غثة، فكیف ذلك وأین أي عقالنیة فی ي مصر إحدى أكب انوا ف ك
  :بلدان الوثنیة والتعددیة اإلشراكیة

  

اَل                  { ٌة َق ْم آِلَھ ا َلُھ ًا َكَم ا ِإَلھ ل َلَن ى اْجَع ا ُموَس اُلوا َی ْم َق َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َیْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُھ
وَن          ) ١٣٨ (ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَھُلونَ  اُنوا َیْعَمُل ا َك ٌل َم ِھ َوَباِط ْم ِفی ا ُھ ٌر َم ُؤالِء ُمَتبَّ َو       ) ١٣٩(ِإنَّ َھ ًا َوُھ یُكْم ِإَلھ ِھ َأْبِغ َر اللَّ اَل َأَغْی َق

  ١٤٠ -١٣٨: األعراف} )١٤٠(َفضََّلُكْم َعَلى اْلَعاَلِمیَن 
  

  :روى اإلمام أحمد بن حنبل
  

  اِق َأَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْھِريِّ َعْن ِسَناِن ْبِن َأِبي ِسَناٍن الدِّْیِليِّ َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّ- ٢٠٨٩٥
ِھ اجْ               يَّ اللَّ ا َنِب ُت َی ِسْدَرٍة َفُقْل ا ِب ْیٍن َفَمَرْرَن َل ُحَن ا      َخَرَجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِقَب َواٍط َكَم ِذِه َذاَت َأْن ا َھ ْل َلَن َع

َذا               ُر َھ ُھ َأْكَب لََّم اللَّ ِھ َوَس ِلْلُكفَّاِر َذاُت َأْنَواٍط َوَكاَن اْلُكفَّاُر َیُنوُطوَن ِبِسَلاِحِھْم ِبِسْدَرٍة َوَیْعُكُفوَن َحْوَلَھا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
  ِإنَُّكْم َتْرَكُبوَن ُسَنَن الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم }اْجَعْل َلَنا ِإَلًھا َكَما َلُھْم آِلَھًة {   ِلُموَسىَكَما َقاَلْت َبُنو ِإْسَراِئیَل

  

ي     - ٢٠٨٩٢ ِن َأِب دَُّؤِليِّ    َحدََّثَنا َحجَّاٌج َحدََّثَنا َلْیٌث َیْعِني اْبَن َسْعٍد َحدََّثِني ُعَقْیُل ْبُن َخاِلٍد َعِن اْبِن ِشَھاٍب َعْن ِسَناِن ْب َناٍن ال  ِس
  ُثمَّ اْلُجْنَدِعيِّ َعْن َأِبي َواِقٍد اللَّْیِثيِّ

ا           َأنَُّھْم َخَرُجوا َعْن َمكََّة َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَلى ُحَنْیٍن َقاَل َوَكاَن ِلْلُكفَّاِر ِسْدَرٌة َیْعُكُفوَن ِعْنَدَھا َوُیَعلُِّقوَن ِبَھ
اَل                َواٍط َفَق ا َذاَت َأْن ْل َلَن ِھ اْجَع وَل اللَّ ا َرُس ا َی اَل َفُقْلَن ٍة َق ْضَراَء َعِظیَم ِسْدَرٍة َخ ا ِب اَل َفَمَرْرَن َواٍط َق ا َذاُت َأْن اُل َلَھ ِلَحَتُھْم ُیَق َأْس

ْوٌم          {  َما َقاَل َقْوُم ُموَسىِدِه َكَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُقْلُتْم َوالَِّذي َنْفِسي ِبیَ    ْم َق اَل ِإنَُّك ًة َق ْم آِلَھ ا َلُھ ا َكَم ا ِإَلًھ ْل َلَن اْجَع
  ِإنََّھا َلُسَنٌن َلَتْرَكُبنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ُسنًَّة ُسنًَّة }َتْجَھُلوَن 

  
  ٢١٨/ ٥رواھما أحمد في صحیفة 

  
  :ورواه الواقدّي في كتاب المغازي

  
ّى            َحّدَثَنا   ٍد الّلْیِث ى َواِق ْن َأِب ّدیِلّى، َع َناٍن ال ى ِس ٍك     -َمْعَمٌر، َعْن الّزْھِرّى، َعْن ِسَناِن ْبِن َأِب ُن َماِل اِرُث ْب َو اْلَح الَ - َوُھ :  َق

َجرَ    صَخَرْجَنا َمَع َرُسوِل الّلِھ      َرِب َش ْن اْلَع ا     إَلى ُحَنْیٍن، َوَكاَنْت ِلُكّفاِر ُقَرْیٍش َوَمْن ِسَواُھْم ِم اُل َلَھ ْضَراُء، ُیَق ٌة َخ : ٌة َعِظیَم
الَ                   ا، َق ا َیْوًم وَن َعَلْیَھ َدَھا، َیْعُكُف ْذَبُحوَن ِعْن ِلَحَتُھْم َوَی ا َأْس وَن َعَلْیَھ َنٍة ُیَعّلُق ّل َس ا ُك ُن    : َذاُت َأْنَواٍط، َیْأُتوَنَھ ا، َوَنْح ا َیْوًم َفَرَأْیَن

ا      َشَجَرًة َعِظیَمًة َخصَنِسیُر َمَع الّنِبّى    ِق َفُقْلَن ِب الّطِری ْن َجاِن َسَتَرْتَنا ِم ا        : ْضَراَء َف َواٍط َكَم ا َذاَت َأْن ْل َلَن ِھ اْجَع وَل الّل ا َرُس َی
ْومُ     “: صَفَقاَل َرُسوُل الّلِھ   : َلُھْم َذاُت َأْنَواٍط، َقالَ    اَل َق ا َق ِدِه َكَم ِسى ِبَی ى الّلُھ َأْكَبُر الّلُھ َأْكَبُر، ُقْلُتْم َوَاّلِذى َنْف ا   :  ُموَس ْل َلَن اْجَع

  .”ِإّنُكْم َقْوٌم َتْجَھُلوَن إّنَھا ِللّسَنِن َسَنِن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم“: ، َقاَل”ِإَلًھا َكَما َلُھْم آِلَھٌة
 

َواٍط  : ُھ، َقاَلَحّدَثِنى اْبُن َأِبى َحِبیَبَة، َعْن َداُود ْبِن اْلُحَصْیِن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن اْبِن َعّباٍس، َرِضَى الّلُھ َعنْ       َكاَنْت َذاُت َأْن
َدَھا       َع ِرَداَءُه ِعْن ْنُھْم َوَض ّج ِم ْن َح ِر   . َشَجَرًة َعِظیَمًة، َأْھُل اْلَجاِھِلّیِة َیْذَبُحوَن ِبَھا َوَیْعُكُفوَن َعَلْیَھا َیْوًما، َوَكاَن َم ْدُخُل ِبَغْی َوَی
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كٍ        ص ِرَداٍء َتْعِظیًما َلَھا، َفَلّما َمّر َرُسوُل الّلھِ     ُن َماِل اِرُث ْب یِھْم اْلَح َحاِبِھ ِف ْن َأْص ٌط ِم ُھ َرْھ ِھ    :  إَلى ُحَنْیٍن َقاَل َل وَل الّل ا َرُس َی
  . ”َوَكَذا َفَعَل َقْوُم ُموَسى ِبُموَسى“:  َثالًثا، َوَقاَلصاْجَعْل َلَنا َذاَت َأْنَواٍط َكَما َلُھْم َذاُت َأْنَواٍط، َفَكّبَر َرُسوُل الّلِھ 

  
  

ذي    ٢١٨/ ٥ول ھذا حدیث حسن صحیح رواه أحمد في صحیفة          ونق ھ الترم ذا رواه بمثل ان   ٢١٨٠ وك ن حب  ٦٧٠٢ واب
  .وابن إسحاق في السیرة النبویة عند غزوة حنین، والواقدي في كتاب المغازي 

  
  

  : یقول محمد أن اهللا عاقب السامرّي ھكذا-رابعًا
  
ًا          َقاَل َفاْذَھْب َفِإنَّ َلَك ِفي اْلَحَیاةِ      { ِھ َعاِكف َت َعَلْی ِذي َظَلْل َك الَّ ى ِإَلِھ ْر ِإَل ُھ َوانُظ ْن ُتْخَلَف  َأْن َتُقوَل ال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعدًا َل

  ٩٧: طھ} )٩٧(َلُنَحرَِّقنَُّھ ُثمَّ َلَننِسَفنَُّھ ِفي اْلَیمِّ َنْسفًا 
  

دنیا أن    أي كما أخذَت ومسسَت ما لم یكن: قال ابن كثیر في تفسیره لآلیة  ي ال ك ف  لَك أخذه ومسھ من أثر الرسول فعقوبت
  .تقول ال مساس أي ال تمس الناس وال یمسونك

  
البرص     ادي       )أي الجزام (أقول ومعنى اآلیة أنھ ضربھ اُهللا حسَب قصِة القرآن ب ي ین ول یعن ھ یق ى أن ا معن نفھم م ال : ، ول

ْسِني أ     ادي ال یلم صرخ وین ق ی ي الطری سیر ف و ی ي وھ ساَس، یعن وراة    م ي الت رص ف ریعة األب رأ ش ا أن نق ٌد، علین ح
  :الیھودیة

  
ِد                 ٤٣(  ي ِجْل َرِص ِف ِر اْلَب ْلَعِتِھ، َكَمْنَظ ي َص ِھ َأْو ِف ي َقَرَعِت َرِة ِف ى اْلُحْم اِرٌب ِإَل َیُض َض ضَّْرَبِة َأْب اِتُئ ال َفِإْن َرآُه اْلَكاِھُن َوِإَذا َن

ِتھِ . ُھ َنِجسٌ ِإنَّ. َفُھَو ِإْنَساٌن َأْبَرصُ  ٤٤اْلَجَسِد،   ھِ   . َفَیْحُكُم اْلَكاِھُن ِبَنَجاَس ي َرْأِس ْرَبَتُھ ِف ضَّْرَبُة،     ٤٥. ِإنَّ َض ِھ ال ِذي ِفی َرُص الَّ َواَألْب
اِم  ٤٦. َنِجٌس، َنِجٌس: َتُكوُن ِثَیاُبُھ َمْشُقوَقًة، َوَرْأُسُھ َیُكوُن َمْكُشوًفا، َوُیَغطِّي َشاِرَبْیِھ، َوُیَناِدي    ِھ     ُكلَّ اَألیَّ ضَّْرَبُة ِفی وُن ال ي َتُك الَِّت

 ٤٦-٤٣ :١٣الالویین ).َخاِرَج اْلَمَحلَِّة َیُكوُن ُمَقاُمُھ. ُیِقیُم َوْحَدُه. ِإنَُّھ َنِجٌس. َیُكوُن َنِجًسا
  

ادي  یولعل محمدًا وھو في عصر أحدث لم   ھ ین ال مساس،  : ستحب كلمة وتعبیر نجس التوراتیة، واعتبره مرضًا فقال أن
  لمارة أن یلمسوه فیصابوا بالعدوى، كتحذیر ل

  : روى البخاريوخصوصًا أن محمدًا ال یستعمل كلمة نجاسة لألحكام التطھریة،
  

  :حدثنا بكر، عن أبي رافع، عن أبي ھریرة: حدثنا حمید قال: حدثنا یحیى قال:  حدثنا علي بن عبد اهللا قال- ٢٧٩
ال         أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لقیھ في بعض طریق ال     م جاء، فق سل ث ذھب فاغت ھ، ف ست من ب، فانخن : مدینة وھو جن

ال        : قال) أین كنت یا أبا ھریرة    ( ارة، فق ر طھ ى غی ا عل سك وأن ا، فكرھت أن أجال سلم ال   : (كنت جنب سبحان اهللا، إن الم
  ).ینجس

  

  
م یتوضأ        ھ وصلى، ول د، وحمل اس رضي    . وحنط ابن عمر رضي اهللا عنھما ابنا لسعید بن زی ن عب ال اب ا وق :  اهللا عنھم

ا ا وال میت نجس حی سلم ال ی عید. الم ال س ستھ: وق ا مس سا م ان نج و ك لم. ل ھ وس لى اهللا علی ي ص ال النب ؤمن ال : (وق الم
  ).ینجس

  
ى        ت موس ة أخ ریم النبی رب اِهللا لم صة ض ن ق البرص م سامريِّ ب راض اِهللا لل صة إم توحى ق د اس ٌد ق ون محم د یك وق

ل            بالبرص لما تكلمت ھي وھارون علیھ لم      وراة تنھى عن مث م أن شریعة الت شیة رغ ن امرأة كوشیة أي حب زوج م ا ت
   )١٢انظر العدد  (تلك الزیجة

  
  

A
Text Box
ذ



ار  ا موسوعة والفالسفة والمؤرخین معلومات ھامة عن تاریخ معالجة األحب ة، توردھ ذه القصة التوراتی ع معضلة ھ ود م الیھ
Encyclopedia Judaica /مادة العجل الذھبي Golden Calf /الھاجادة(في األجادة : عنوان فرعي( hIn The Aggada 

 
ف وإن الموق ذھبي تق ي اتجاه حادث العجل ال ماع  الربین د س ا بعی و إسرائیل وثن ب بن ن أن یطل ف یمك ى شرح كی ْده الحاجة إل َ ُ ً

الوصایا العشر بصوت الرب نفسھ وإعطائھم بسخاء إلنشاء خیمة االجتماع وكیف یمكن أن یوافق ھارون على صیاغة العجل 
ض . ویظل دوره المستقبلي ككاھن أعلى غیر مصادر ب بع ن جان وثن تعزى م ب ال ادرة بطل ْإن المب ى األوشاب أو ُ ربیین إل ال

ین ). ٣٨: ١٢الخروج. (الحشد مختلط األجناس الذین صحبوا بني إسرائیل عند وقت الخروج من مصر تقول الھاجادة أن أربع
ًألفا منھم، مصحوبین بالساحرین المصریین ینیس ویمبریس، جاؤوا إلى ھارون وادعوا أنھ بالفعل قد صارت الساعة السادسة 

دا. ًن منذ رحل موسى، وھي الساعة التي عیَّنھا سابقا لعودتھمن الیوم األربعی أتي أب ن ی و ل د فھ ًوادعوا أنھ بما أنھ لم یظھر بع ُ .
ات د م ھ ق نعھم أن ن ھارون أن . ُوزاد الشیطان من حالة یأس الشعب بأن أراھم رؤیا لتابوت موسى مما أق وا م ط طلب م فق ن ث م

 Shabbath 89a, Tanh. B. Exud.112: 3. ًیصنع لھم عجال
 

َلقد كان خطأ الشعب یتضمن في حسابھم یوم صعود الجبل، بینما موسى استبعده  َ َ  Shabbath 89a, Rashi on]. من حسابھ[ُ
Exodus 

 
ھ تم قتل م ف ن اإلث ي الشعب ع َّحور الذي یعتبر في األجادة ابن مریم أخت موسى وكالب، حاول أن یثن َ َِ ي ....ُ س القصة الت خ نف إل

ھ حاول جینزبرجیوردھا لویس  ذھبي وأن ى صیاغة العجل ال اره عل  ن خوف ھارون على حیاتھ وأن یأثم شعبھ بقتل نبي وإجب
 .، وما لم نورده في ترجمتنا لھا في ما سبق ناتج عن تقصیر سابق منا نتداركھ بھذا المختصرتأخیرھم

 
ا ب وقت رة أخرى لیكس الي م وم الت ال للی رَّ ھارون االحتف م أخ ًث َ ر. ُ إن وألن ال ة ف ا الطیب ھ النوای ت تحرك م ان ھارون كان ب عل

َالكھنوت األعلى لم یمنع عنھ ُ .Lev. R 10: 3, Ex. R 37: 2الالویین ربا والخروج ربا  
 

َرغم ذلك، فقد عوقب َ على ذلك بأن الموت الالحق الثنین من أبنائھ یعزى إلى دوره في ھذا الحادث بصرامةِ ُ .Lev. R 10: 5 
 
 

 ]الھلینستیة[ھودیة الیونانیة في الثقافة الی
 

ون(  في مقالتھ  Flavius Josephusإن المؤرخ الیھودي الیوناني فالفیوس یوسیفوس   ,Against Apion 2: 80 ) ضد أبی
ى ) (Tacitus: Histories 5: 4وانظر  120 ,114 داقیة عل وراة إلضفاء مص ي الت ذھبي ف یخشى أن توظف روایة العجل ال

 .ٍدریین المعادین للیھود أنھم عبدوا رأس حمار في الھیكلزعم الوثنیین السكن
 

ھ  ن كتاب ذف م و یح ة(وھ ور القدیم ات ) العص االت Antiquitiesأو العادی ھ الرتح ن روایت ذھبي م ل ال ة العج ل قص  ك
دید لإلسرائیاإلسرائیلیین في صحراء سیناء ى ً، وبدال من ذلك فإنھ یصف على نحو تصویري نابض بالحیاة التلھف الش لیین عل

یناء ل س ن جب را ع زل أخی دما ن ھ Antiq.3: 95-99. ًموسى وبھجتھم عن ول أن ل یق وحین، ب ذكر كسر موسى لل و ال ی  ، وھ
 . ، وھو یحذف كذلك أیة إشارة إلى ھارون في القصةAntiq.3: 101/ 2عرضھما للشعب المبتھجة 

 
و  اني فیل ودي الیون ى الفیلسوف الیھ ة العجل الPhilo نفس األمر ینطبق عل ى نحو كامل كل روای تم عل ك ال یك م ذل . ٍذي رغ

Philo, Mosis 2: 161-74, 271 
 
 

 في المسیحیة
 

ًوبعده بفترة طویلة، كانت قصة العجل الذھبي مصدرا لعائق للیھود في عالقاتھم مع الكنیسة ) الرومي(خالل العصر البیزنطي 
ًالمزدادة عدوانیة، والتي استثمرت تماما القصة في جد وديً د الیھ د صلب یسوع . االتھا مع المعب ا بع ن م دا خالل زم ًمبكرا ج ً

بجال(مباشرة، فإن إستفانوس، أول شھید مسیحي، ینتقد الیھود بحدة  ھ الكنیسة م م العجل ) ًلكن ال ینتقد ھارون الذي جعلت لعملھ
 ٥٢-٤١: ٧أعمال الرسل . الذھبي

 



ًبالنسبة للكنیسة مثلت قصة العجل الذھبي دلیال ع م ّ أن لھ ود ب لى أن العھد اإللھي مع إسرائیل لم یكتمل قط، ولذا فإن ادعاء الیھ
 .عالقة خاصة مع القدیر غیر مقبول

 
 .ردود فعل األحبار الیھود على ھذا التھجم كانت بدورھا غیر ودیة

 
 

 اآلراء النقدیة 
 

ذه الوصمة بالنسبة لآلراء النقدیة لعلماء النقد األعلى والفحص العلمي العقالني، فھم  یخمنون أنھ ربما كانت اول مرة تلصق ھ
 الثقة عن عبادة ً الذي صنع عجوال للعبادة، على ید أتباعھ، إلضفاء مصداقیة على عبادتھم ونزع األولبھارون في زمن یربعام

 (H.L. Ginsberg, in JBL, 80 (1961), 345)یھوه التوحیدیة 
 

 رأي شخصي للمترجم
 

ة إننا نجد كل شخصیة أسطو ًریة نبویة في العھد القدیم منسوبا لھا جملة من الرذائل والنقائص والوصمات، فھل یعود ھذا لرغب
ة  ن شأنھا لصالح رتب ي الحط م ة ف ك الشخصیات ورغب ى تل ي عل د داخل ط، أم حق ھ فق زه لإلل ة لجعل العصمة والتن ن الكتب م

 !أم ألسباب أسطوریة غامضة أخرى؟. األحبار الربیین
 
 

 ء محمد بفكرة أن السامري الذي ابتكره أصیب بالبرصمن أین جا
 

 ): مرشد(كتب لؤي عشري 
 

، فغضـب اـلـرب )إثیوبیـة(لقـد ورد فـي التـوراة أن هـارون ومــریم أخـوي موسـى هاجمـاه بنـقـد عنیـف بسـبب زواجـه مـن امــرأة كوشـیة 
له وكلیمـه، وعاقـب مـریم بإصـابتها بـالبرص، حسـب ألجـل رسـو_رغم أنهما تحدثا من منطلق عواید الیهـود االنغالقیـة التعصـبیة_

 .تصورات الهوتیة مشؤومة تعود إلى العصر البدائي البرونزي
 
ًوتكلمت مریم وھارون على موسى بسبب المرأة الكوشیَّة التي اتخذھا، ألنھ كان قد اتخذ امرأة كوشیَّة١ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُُ َ َّ َّ َ َّ ُ ًَ َ َ َّ َ ََّ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َُ ُْ ْْ َْ َ َِ َ َقاالَف٢. َْ بُّ «: َ َھل كلم الرَّ َّ َ ْ َ

ًموسى وحده؟ ألم یكلمنا نحن أیضا؟ ُْ ْ َْ َُ َ َ ْ ِّْ َ َ ُ َُ َ بُّ» َ َفسمع الرَّ َِ جل موسى فكان حلیما جدا أكثر من جمیع الناس الذین على وجھ ٣. َ ِوأما الرَّ ِ ِ ِ ً ِ ُْ َ ََ َّ ََ َ ََّ َ َِ ِ َ َ َ َ َّْ ْ ًّ َِ َ ُ ُ
ِاألرض ْ َ. 

بُّ حاال لموسى و٤ َفقال الرَّ َ َ َُ ِ ً َ َھارون ومریمَ ََ ْ َ َ ِاخرجوا أنتم الثالثة إلى خیمة االجتماع«: َُ َ َ ِِ ِ ُْ ْ َ َ َُ َ َّ َُ ْ ُْ ُفخرجوا ھم الثالثة. »ُ َ َ َّ ُ ُ َُ َ بُّ في ٥. َ ِفنزل الرَّ َ َ َ َ
َعمود سحاب ووقف في باب الخیمة، ودعا ھارون ومریم فخرجا كالھما َ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ َفقال٦. ٍ َ َاسمعا ك«: َ َ َ ِالميْ ب، . َ ِّإن كان منكم نبي للرَّ ِ ٌِّ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ

ؤیا أستعلن لھ ُفبالرُّ َ ُ َِ ْ ْ َ َ ْ ِ ُفي الحلم أكلمھ. َ ُُ ِِّ َ ُ ِ ْ ِوأما عبدي موسى فلیس ھكذا، بل ھو أمین في كل بیتي٧. ْ ِ ِ ُ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َِّّ ُ َ ٌَ ََ ََ َُ َ َفما إلى فم وعیانا أتكلم معھ، ال ٨. َ ُ َ ََ ُِ ًَّ ََ َ ً َ َ ٍ َ ََ
ِباأللغاز َ ْ َ ُوشبھ الرَّب یعاین. ِ ِ َ َُ ِّ ْ ِ َفلماذا ال تخشیان أن تتكلما على عبدي موسى؟. َ َُ ِ ِْ َ ََ ََ ََّ ََ ََ َ َْ َِ ْ َ«. 

ب علیھما ومضى٩ َفحمي غضب الرَّ َ ََ َ ََ ِ ْ َ َ ِّ ُ َ ِ ِفلما ارتفعت السَّحابة عن الخیمة إذا مریم برصاء كالثلج١٠. َ ْ َّْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّْ ْ ْ ُْ ِ َِ ِ ََ ََ َِ َ ُ َ ُفالتفت ھارون. َ َ َُ َ َ َ إلى مریم وإذا َْ َِ َ َ َِ َ ْ
ُھي برصاء َ َْ َ َفقال ھارون لموسى١١. ِ َُ ِ ُ ُ َ َ َأسألك یا سیدي، ال تجعل علینا الخطیَّة التي حمقنا وأخطأنا بھا«: َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ َ َّ َ ََ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ِفال تكن كالمیت الذي ١٢. ِّ َِّ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ

ُیكون عند خروجھ من رحم أمھ قد أ ُْ َْ ِ ِّ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ ْ ُ ِكل نصف لحمھُ ِ ِ ِْ َْ ُ ب قائال١٣. »َ ًفصرخ موسى إلى الرَّ ِ َُ َِّ َ ِ َ َ َاللھم اشفھا«: ََ َِّ ْ ُ بُّ لموسى١٤. »ّ َفقال الرَّ َُ ِ َ َ :
ِولو بصق أبوھا بصقا في وجھھا، أما كانت تخجل سبعة أیَّام؟ تحجز سبعة أیَّام خارج المحلة، « َِّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ِ َ َ ٍَ ٍَ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ َ ِ َ ًَ َ َ ْ ُوبعد ذلك ترجعَ َ َْ ُْ َ َِ ْفحجزت ١٥. »َ َ ِ ُ َ

ُمریم خارج المحلة سبعة أیَّام، ولم یرتحل الشعب حتى أرجعت مریم ِ ِ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َِّ ُِ َّ َُ َ َْ َ ٍ َ ََّ ْ ِوبعد ذلك ارتحل الشعب من حضیروت ونزلوا في ١٦. ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َّ َ َ
َبریَّة فاران َ ََ ِ ِّ. 

 ١٢العدد سفر 
 

فهـذا هــو أدب الثقافـة الكتابـیـة وأخالقهـا ومنطلقاتهــا القائمـة عـلـى الشـمولیة واإلهاـنـات والسـباب وانتهــاك حقـوق وحرـیـات كمـا ـنـرى 
 البشر
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Text Box
في حين يرى أصحاب نظرية المصادر الأربعة للعهد القديم أن هذا في الأصل كتبه اليهويون ضد الكهنوتيين لتشويه صورة جدهم الأسطوري وتقويض سلطتهم ثم لما جًمِعت كل القصص معًا دخلت في الكتاب اليهودي، وهو رأي جدير بالاعتبارحول الأساطير اليهودية وكيف صيغت.



ًمـا یهمنـا هنـا أن هنـاك رأیـا أو تفسـیرا هاجادیـا فـي التلمـود، عثرنـا علیـه بمحـض الصـدفة تقریبـا، فـي  ً ً ًa97 Shabbath یـزعم ، 
َك بالبرص قبل مریم ثم شفي منه، بسبب انتقاده ألخیه موسىویتأول أن هارون أصیب هو كذل ِ ُ: 

 
ً، هـذا یعلمنـا أن هــارون أیضـا أصـیب ـبـالبرص، هـذا هــو رأي ٩: ١٢العــدد" هما ومضـىضــدفحمــي غضـب الـرب : "ِوبالمثـل تقـرأ ِّ ُ
ًفـإن كنـت صـائبا، فـإن التـوراة قـد : ً سـتحتاج أن تعطـي سـببافي كـال الحـالتین! عقیبا: "فقال الربي یهوذا بن باثیرا له. الربي عقیبا َ

ٍحجبتــه، بینمــا أنــت تفضــحه، وان كنــت غیــر ذـلـك، فإنــك تلقــي بوصــمة عـلـى رجــل صــالح ٍ َ هــذا یعنــي " ضــدهما: "ٌلكنــه مكتــوب." َٕ
ٕفالتفـت هـارون إلـى مـریم واذا هـي : "ُِّلقد علم باالنسـجام مـع هـذا الـرأي أن هـارون أصـیب بـالبرص، ألنـه مكتـوب. ًتوبیخا فحسب َ ُ َ

ًولقد علم أن هذا یعني أنه قد صار محررا من برصه. ١٠: ١٢العد " صاءبر َّ ُ َ ِّ ُ.١ 
 

ًـقـال الرـبـي الكــیش أن مــن یفكــر بتهمــة ضــد إنســان ـبـريء یبتـلـى جســدیا هـنـا ـیـذكر اـلـنص ـقـول موســى عــن بـنـي إســرائیل [إـلـخ ....ُ
أنهـم مؤمنـون ونسـل مـؤمنین، بینمـا هـو مــن ًلكنـه كـان معلومـا للـرب المبـارك أنهـم یؤمنـون، و] ٤:١الخـروج) [لـن یصـدقوني(أنهـم 

ًویـزعم الـنص إجابـة عـن سـؤال متـى ). لم تؤمنـا بـي(في قصة إخراج الماء من الصخر ] ١٢: ٢٠العدد[سیجحد إلى أقصى حد 
 ]. من معجزة وضعه یده في جیبه لتخرج بیضاء٦: ٤أصیب موسى بالبرص بأنه ما ورد في الخروج

 
 

ًا مــا عــن هــذا اـلـرأي فطـبـق إصــابة هــارون بــالبرص عـلـى الســامري اـلـذي اختلقــه، لكـنـه جعـلـه ویـبـدو أن محمــد ربمــا قــد ســمع شــیئ
ُیصـــاب ـبــه طـــوال حیاتـــه، وال یشـــفى، عكـــس قصـــة شـــفاء مـــریم ـفــي التـــوراة وشـــفاء هـــارون حســـب تـلــك الهاجـــادة، ألن الشـــخص 

البرص لكــن فــي موقــف آخــر األصــل المــذكور قیامــه بفعـلـه صــنع العجــل اـلـذهبي هــو هــارون حســب التــوراة، وهــو مــن أصــیب بــ
حســب رأي هاجــادي متعســف، أمــا شخـصـیة الســامري الـتـي اخترعهــا محمــد فهــي خیالـیـة وخــارج الســیاق التــاریخي فمــن أیــن أتــى 

ًسامري والسامرة لن یتم بناؤها تاریخیا سوى بعد مئات السنوات من موت موسى بل وبعد موت سلیمان الملك ٌ. 
 

                                                
 لیعني تحول عن، تحرر) التفت(لفعل ھنا تفسیر ھاجادي أسطوري متعسف  ١



ة المسلمین دمحم  ة اإلسرائیل ینقل خرافة عجوز بني أو أحد رواة القصص الهاجاد
 .التي دلت موسي علي عظام یوسف) سارح بنت أشیر( ، إسرائیل

 
احث تهارقا  حث لل

 
 )رعشی/سارح بنت أشیر( خرافة عجوز بني اسرائیل، 

 
ُّأتى النبي :  قال-ِ رضي هللا عنه -عن أبي موسى  ه وسلمَّ صلى هللا-َ  - َّ عل

ا فأكرمه، فقال له َأعراب ه وسلم  َّ صلى-ُفأتاه، فقال رسول هللا ) ِائتنا: (ْ : -َّهللا عل
َسل حاجتك( ْ حلبها: ، قال)َ بها، وأعنز  ُناقة نر َ َ َّ صلى هللا -ُأهلي، فقال رسول هللا  ْ

ه وسلم  َ رسول هللا، وما ا: قالوا)َمثل عجوز بني إسرائیل؟ ُأعجزتم أن تكونوا: (-َّعل
ُّلما سار ببني إسرائیل من مصر ضلوا َّإن موسى :ُعجوز بني إسرائیل؟ قال َِ ْ َّ َ  ، الطر

َلما حضره الموت أخذ َّإن یوسف: ما هذا؟ فقال علماؤهم: فقال َ َّ ًعلینا موثقا من هللا  َ
َأال نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال َ ُ ِ َ علم موضع قبره؟ ق :َّ ْفمن  َ : الواَ

عث إلیها َعجوز من بني إسرائیل، ف َ ِ ْدلیني على قبر یوسف، قالت: َْفأتته، فقال ٌ ِّ :
مي، قال ُحتى تعطیني ح مك؟ قالت وما: ُ عطیها : ُح ره أن  َأكو معك في الجنة، ف ُ ِ ََّ َ َ َ ن

َذلك، فأوحى حیرة موضع مستنقع في ْ مها، فانطلقت بهم إلى  ه أن أعطها ح ِهللا إل ْ ُ ِ ْ ْ 
ََاحتفروا، فاحتفروا،: أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه، قالت: ْ فقالتماء، َفاستخرجوا عظام  َِ

ِیوسف فلما أقلوها إلى األرض إذا الطر مثل ضوء ْ ُ ْ  َّالنهار َّ
 
ح علي شر الشیخیرواه الحاكم في ال- ان في ن، مستدرك وقال صح وابن ح

ح علي في مسندهه، وصح   أبو 
اني في سل- ح علي شر مسلموصححه االل  سلته وقال صح
 
 
 



تاب س لكم من  م وساقت   ندو ان أطیل عل
 

From Eve to Esther: rabbinic reconstruction of biblical women 
 

ة هذه المرأة التي عاشت اكثر من أرعمئة سنة بل هي ما تزال  ًوالحقا اشرح خراف
عد مولد الم ات الریین  تا ر اال في  ة ولم تذ قروح ح    نس

 
  ترد قصة عجوز بني اسرائیل في ثالثة نسخ في التراث الدیني الیهود

 
ة    Talmud, Sotah 13a   النسخة التلمود

 
ة فت  النسخة التوس

 
انة ) النسخة السامرة ة  الطائفة اآلخر للد في اعتقاد هذه النسخة التي ) ( الیهود

س منها دمحم اغلب القصة مع ة واضافاته هو اضافة ما  اقت ٕجاء في القصة التلمود
 )او اضافة من نقل عنهم

 
فتا  النسخة األقدم وهي نسخة التوس   .( اقدم من التلمود( لنبدأ 

 
 : ٤٩من الصفحة . النص

 
How did Moses know where Joseph had been buried? They tell 

Sarah daughter of Asher was [a survivor] of the generation [of 
Joseph], and she went and said to Moses , " in the river Nile 

Joseph is buried. And the Egyptians made for him metal spits 
and affixed them with pitch ( to keep him down)." Moses went 



and stood at the Nile river and said.' Joseph, the time has 
come for the holy one, blessed be he , to redeem Israel. Lo, 

the presence is held up for you, if you show yourself well and 
good, and if not, we are free of the oath which you have 

imposed upon our father." then the coffin of Joseph floated to 
the surface and Moses took it and went his way. 22  

 
Tosefta/wiki/org.wikipedia.m.en://https 

 :الترجمة
 

انت  قولو أن سارا بنت أشیر  موضع قبر یوسف؟  قي (نیف علم موسي  ) ممن 
دفن یوسف في " ذهبت لموسي وأخبرته قائلة ،وأنها ) جیل یوسف( ذلك الجیل  من
فن ( نوالمصرو صنعوا له . النیل  نهر القار حتي) عني   من السیخ وألصقوه 

قوه في أسفل النهر   ، !وقال ؛ یوسف) النیل ( ذهب موسي ووقف عند النهر ". ی
ا-لقد حان الوقت لیخلص المقدس  ار ن م  نالحضور متوقفو.. اسرائیل ، -ًل

 لك فان أظهرت نفسك فبها ونعمت وان لم تظهر فنحن احرار من القسم الذألج
ائنا  فن ". اتخذته علي ا  یوسف علي الماء وأخذه موسي) تابوت ( حینها طفي 

  وانطل
 

ة من نفس الصفحة   : ٤٩النسخة التلمود
 

It is related that Sarah , daughter of Asher, was a survivor of 
that generation. Moses went to her and asked, " dost thou 

know where Joseph was buried?! " she answered him , " the 
Egyptians made a metal coffin for him which they fixed in the 
river Nile so that water should be blessed," Moses went and 



stood on the bank of the Nile and exclaimed," Joseph , Joseph! 
The time has arrived, which the holy one , blessed be he, 
swore , ' I will deliver you; and the oath which thou didst 

impose upon the Israelites has reached [the time of 
fulfillment]."... Immediately Joseph's coffin floated [on the 

surface of the water].23 
 

 :الترجمة
 

قي من ذلك الجیل) أو في األثر ( رو  انت ممن  أتاها  . ان سارا ، ابنة أشیر 
موضع قبر یوسف؟" موسي وسألها، فن  ن، صنع له المصرو"أجابته ! هل تعلمین 

اه النهر، ذهب) تابوت (  ه م موسي  من معدن ووضعوه في نهر النیل لتتبرك 
 حان الوقت الذ اقسم الجله! یوسف ، یوسف ". ضفة النهر وهتف  ووقف علي

ا-المقدس  ار ن م م ؛ والقسم الذ فرضته علي " -ً ل االسرائلیین  َسوف أخلص
  سطح الماء وللحظتها طفي تابوت یوسف علي) ..... اجل إبراره ( حان اجله 

 
ات مارقا(المصدر السامر   ،tebat marqa (تی

 
 :٥١الصفحة 

 
وت وقف أمامهم عمود نار منعهم من المغادرة فحتاروا  لما أراد االسرائلیین مغادرة س

ائل حتي یتأكدوا ان ال ذنب قد اقترف ار بني اسرائیل لكل الق هو سبب هذا  وذهب 
مل النص ..... العارض   : لن

 
Serah the daughter of Asher went hurrying out to them. " there 
is nothing evil in your midst . Behold, I will reveal to you what 



this secret is." At once they surrounded her and brought her to 
the great prophet Moses and she stood before him ... [saying,]" 

hear from me this thing that you seek : praise to those who 
remembered my beloved [ Joseph] , though you have forgotten 

him. For had not the the pillar of cloud and pillar of fire stood 
still you would have departed and he would have been left in 

Egypt. I remember the day that he died and he caused the 
whole people to swear that they would bring his bones up from 

here with them ." The great prophet Moses said to her , " 
worthy are you Serah , wisest woman. From this day on will 

your greatness be told."...Serah went with all the tribe of 
epiphram Around her,and Moses and Aaron went after 

them,until she came to the place where he was hidden.26  
 

م من ذنب ، أنصتو الي: أسرعت سارح بنت أشیر الیهم مهرعة وقالت لهم  س   ل
م  فاجتمعوا لها من حینه وأتو بها الي النبي. حتي أعلن لكم سر هذا االمر  العظ

رو عزز  للذین موسي ، فوقفت أمامه قائلة اسمع مني ما ترد معرفته، أهلل نیذ
م نسیتموه، النه لو لم یتوقف عمود الغمام وعمود م  یوسف ، الن تموه خلف النار لتر

ل الناس ه ، جعل  ر الیوم الذ مات ف ع في مصر، اذ نقسمو له انهم  ق
حملو عظامه معهم  م موسي . نس ا سارح  ذات" قال لهم النبي العظ مقام أنتي 

م ر عظمتك ،ًإمرأة ، من االن وصاعدا اح ل قبیلة افرام سارح..  ستذ  انطلقت مع 
ه قبر   . ٍیوسف مختفي نولحقهم موسي وهارو حتي أتت الموضع الذ ف

 
 SARAH BAT ASHERم ما في العهد القد   سارة بنت أشیر أو سارح 

 
ما سماها دمحم  ة معروفة جدا وهي خرافة) عجوز بني اسرائیل(أو  الوس  في ًیهود



 مع) یف عرف موسي أین قبر یوسف ( لتفسیر نص الكتاب المقدس " الریني"
  ن قرو٤مرور اكثر من 

 
ة ة هذا االمر لشخص ان القبر و فتم نس  نسارح لتكو هي من یدل موسي علي م

ما في حدیث دمحم ولكنها في التراث الیهود  جنة  تدخل(رغم انها لم تطلب الجنة 
ة   ( عدن ح

 
ة اعني ّأود ان احدثكم عن هذه  وأشیر وعلي األرجح) سارا بنت أشیر (  الشخص

ة  س اسم والدها بل هو اقرب الي النس قال الهاشمي او بني هاشم-هذا ل أن    - 
ة للیهود  النس

 
ة مثل  ة فهي) الخضر ( سارا هذه في الثقافة الیهود ُعمرت منذ  في الثقافة االسالم

وسف حتي زمن موسي  عقوب و ،  (  سنة٤٠٠مرها یزد عن الا ان ع( زمن 
ة علي مد العصور تراقب الشعب الیهود مثل  ) ِوزاد الریین فجعلوها ال تزال ح

ة  ش علي مد العصور وتحدث معه) الخضر في الثقافة االسالم ع المعاجز  فهو 
اء هللا المسلمین أول رت    و

 
ا" جنة عدن " وهي ضمن القلة الذین أدخلهم یهوا  شرن ( ء مثل وهم اح العشرة الم

 )ةالجن
 

  ادرس في التراث االسالمي/ إخنوخ أو إینوخ
 

ا    َّإیل
 

اه ابنة فرعو التي تبنت موسي   نبتا
 



  أبناء قورح الثالثة
 

 الملك حیرام ملك صور
 

ص  م صاحب( عب  ( الصالة المعروفة في العهد القد
 

اب وذرته   ( یهودًجزاءا لخدمتهم لل( یهوناداب بن ر
 

 عبد ملك الكوشي
 

م  العازر خادم ابراه
 

ار( عبد الري جودا االمیر  ة المشنا الك ت س السنهادرن واحد    ( جودا االمیر رئ
 

في شوع بن ل   الري 
 

التأكید    سارح بنت أشیر... و
 

ر في التوراة او   :ناال في نصید، في العهد الجدیهي لم تذ
 

ن االصحاح   ١٧  :٤٦سفر التكو
 

نو أشیر17 رعة،: و شو و شوة و حابر : وابنا برعة. هي أختهم وسارح منة و
  وملكیئیل

 
 



 ٤٦: ٢٦سفر العدد 
 

منیین: بنو أشیر حسب عشائرهم منة عشیرة ال ین. ل شو شو عشیرة ال لبرعة . ل
  عشیرة البرعیین

 
  یئیلیینلملكیئیل عشیرة الملك. لحابر عشیرة الحابرین: لبني برعة 45

 
 

 سارح واسم ابنة أشیر 46
 
  ًثم تختفي تماما!!!!!!!! فق
 

ات الریین تا استفاضة في  الخل  في المدراش والهاجادا الالحقة وتم ولكنها تظهر 
بیرة م ونسبت لها احداث  ین شخوص في العهد القد   بینها و

 
م مما فتح الفرصة للمف فوانظهر اسمها دو أ غرض في العهد القد ض  سرن ان 

نة ل خرافة مم حتاجو الي لها  ستحضرها الیهود حین  ة التي  حت الشخص  نوأص
متها   ح

 
was blessed with much earthly wisdom and knowledge, which 

she used to help the people of Israel as needed 
 
 

ع في الكتاب المقدوالسبب االول لهذه المش فهي تظهر في س، لة هو خطئ فظ
ن مع  عقوب في زمن یوسسفر التكو ر في سفر العدد ف، من دخلو مصر مع  وتذ

عد الخروادخلو مع من م والخطأ حدثوهنا ج،  ارض اسرائیل   هذا الخل العظ



  .الفادح
 

ان  حول الهیئة التي  المدراش-هي من وصفت للرابیین المختلفین في بیت سارح
حر االحمر علیها حین  الطود فتفصل بینهم هذاال ل قسم  الخالف  ًان منقسما 

نافذتین شفافتین انا    لتظهر أمامهم وتخبرهم ان القسمین 
 

حر ة اثناء عبور بني اسرائیل ال  وأنها رأت المالئ
 

م  ضاف لها الجمال العظ  (!!یف ال وهي من جیل یوسف الجمیل ؟( و
 

عقوب ان تخبرانت هي من أ. سارح/ سارا قول المدراش ان ل لها أبناء  والدهم  و
عدما حذرهم یوسف من ان اشرة  طرقة غیر م ا  ة  ًان یوسف مازال ح یبلغوه خش

انت اال ان بدأت تغني امام ه هذا الخبر فما  وتلعب حتي  عقوب منه ان یؤثر عل
عقوب من غنائها ان یوسف ما زال حي   فهم 

 
ان تغني وتقول مت وهوو ل أرض مصر یوسف عمي لم  م  ح   حي و

 
بیر في تصدی االسرائلیین لموسي حیث أعلنت انه هو المخلص  ان لها دور  بل 

موسي ما سمعت من والدها فآمن الیهود   الذ ارسله الرب 
 

عقوب حتي زمن  المصادر المتأخرة تدعي ان سارح عاشت مئات السنین من زمن 
ها بل انها لم تم بل حتي زمن الملك داوود موسي ار عد ان  ت ق بل عاشت 
ذلك تدخل جنة عدن  عقوب مسها الموت و ان ال  اة ابنه یوسف  ح شرته  عد ان 

ة ما وهي   زالت ح
 

ة  قرأ عن هذه الشخص ة ( ا شخص  أسطورة "عرف انها !!!) التي ال تزال ح



از  . في فم من ال ینط عن الهو" بإمت
 

ة وللمزد من معجزاتها  الخراف
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 ٢٤٢

  :٣٣ الالویین-ولعموم الفائدة نورد كذلك ھاھنا قصة عبادة بني إسرائیل العجَل كما وردْت في التوراة
  

ھُ َوَلمَّا َرَأى الشَّْعُب َأنَّ ُموَسى َأْبَطَأ ِفي النُُّزوِل مِ   ١(  ًة     «: َن اْلَجَبِل، اْجَتَمَع الشَّْعُب َعَلى َھاُروَن َوَقاُلوا َل ا آِلَھ َنْع َلَن ِم اْص ُق
اَبھُ        اَذا َأَص ُم َم ْصَر، َال َنْعَل اُرونُ   ٢. »َتِسیُر َأَماَمَنا، َألنَّ ھَذا ُموَسى الرَُّجَل الَِّذي َأْصَعَدَنا ِمْن َأْرِض ِم ْم َھ اَل َلُھ وا  «: َفَق اْنِزُع

ا  ٣. »اَط الذََّھِب الَِّتي ِفي آَذاِن ِنَساِئُكْم َوَبِنیُكْم َوَبَناِتُكْم َواُتوِني ِبَھا    َأْقَر َفَنَزَع ُكلُّ الشَّْعِب َأْقَراَط الذََّھِب الَِّتي ِفي آَذاِنِھْم َوَأَتْوا ِبَھ
اُروَن ى َھ نَ ٤. ِإَل ِل، َوَص وََّرُه ِباِإلْزِمی ِدیِھْم َوَص ْن َأْی َك ِم َذ ذِل ْسُبوًكاَفَأَخ ًال َم اُلوا. َعُھ ِعْج ي  «: َفَق َراِئیُل الَِّت ا ِإْس َك َی ِذِه آِلَھُت ھ

الَ     ٥. »َأْصَعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ    رَّبِّ   «: َفَلمَّا َنَظَر َھاُروُن َبَنى َمْذَبًحا َأَماَمُھ، َوَناَدى َھاُروُن َوَق ٌد ِلل ًدا ِعی ي   ٦. »َغ ُروا ِف َفَبكَّ
 .َوَجَلَس الشَّْعُب ِلَألْكِل َوالشُّْرِب ُثمَّ َقاُموا ِللَِّعِب. ُمْحَرَقاٍت َوَقدَُّموا َذَباِئَح َسَالَمٍةاْلَغِد َوَأْصَعُدوا 

ْصرَ    . اْذَھِب اْنِزلْ «: َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى  ٧ ْن َأْرِض ِم َعْدَتُھ ِم ِذي َأْص ِن الطَّ   ٨. َألنَُّھ َقْد َفَسَد َشْعُبَك الَّ ِریًعا َع وا َس ِق  َزاُغ ِری
اُلوا        . الَِّذي َأْوَصْیُتُھْم ِبھِ   ُھ َوَق وا َل ُھ َوَذَبُح ْن        : َصَنُعوا َلُھْم ِعْجًال َمْسُبوًكا، َوَسَجُدوا َل َعَدْتَك ِم ي َأْص َراِئیُل الَِّت ا ِإْس َك َی ِذِه آِلَھُت ھ

َو شَ     «: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى  ٩. »َأْرِض ِمْصرَ  شَّْعَب َوِإَذا ُھ ةِ  َرَأْیُت ھَذا ال ْلُب الرََّقَب َضِبي     ١٠. ْعٌب ُص ى َغ ي ِلَیْحَم اآلَن اْتُرْكِن َف
ا       ْعًبا َعِظیًم الَ         ١١. »َعَلْیِھْم َوُأْفِنَیُھْم، َفُأَصیَِّرَك َش ِھ، َوَق رَّبِّ ِإلِھ اَم ال ى َأَم َضرََّع ُموَس ى      «: َفَت َضُبَك َعَل ى َغ ا َربُّ َیْحَم اَذا َی ِلَم

ِدیَدٍة؟   َشْعِبَك الَِّذي َأْخَرْجَتُھ مِ  ٍد َش اِئِلینَ    ١٢ْن َأْرِض ِمْصَر ِبُقوٍَّة َعِظیَمٍة َوَی ْصِریُّوَن َق َتَكلَُّم اْلِم اَذا َی ُتَلُھْم    : ِلَم ٍث ِلَیْق َرَجُھْم ِبُخْب َأْخ
شَ        شَّرِّ ِب ى ال َدْم َعَل َضِبَك، َواْن وِّ َغ ْن ُحُم ْع َع ِھ اَألْرِض؟ ِاْرِج ْن َوْج َیُھْم َع اِل، َوُیْفِن ي اْلِجَب َحاَق  ١٣. ْعِبَكِف َراِھیَم َوِإْس ْر ِإْب ُاْذُك

مْ        َت َلُھ ِسَك َوُقْل ْم ِبَنْف ي          : َوِإْسَراِئیَل َعِبیَدَك الَِّذیَن َحَلْفَت َلُھ ِذِه اَألْرِض الَِّت لَّ ھ ْسَلُكْم ُك ي َن سََّماِء، َوُأْعِط وِم ال ْسَلُكْم َكُنُج ُر َن ُأَكثِّ
 .َفَنِدَم الرَّبُّ َعَلى الشَّرِّ الَِّذي َقاَل ِإنَُّھ َیْفَعُلُھ ِبَشْعِبِھ١٤. »َلى اَألَبِدَتَكلَّْمُت َعْنَھا َفَیْمِلُكوَنَھا ِإ

ِدهِ         ١٥ ي َی شََّھاَدِة ِف ا ال ِل َوَلْوَح ا    : َفاْنَصَرَف ُموَسى َوَنَزَل ِمَن اْلَجَب ى َجاِنَبْیِھَم اِن َعَل اِن َمْكُتوَب ا      . َلْوَح ا َكاَن ْن ُھَن ا َوِم ْن ُھَن ِم
ِھ      ١٧. َواللَّْوَحاِن ُھَما َصْنَعُة اِهللا، َواْلِكَتاَبُة ِكَتاَبُة اِهللا َمْنُقوَشٌة َعَلى اللَّْوَحْینِ    ١٦. وَبْیِنَمْكُت ي ُھَتاِف شَّْعِب ِف ْوَت ال ُشوُع َص َوَسِمَع َی

ةِ     «: َفَقاَل ِلُموَسى  ي اْلَمَحلَّ الَ ١٨. »َصْوُت ِقَتال ِف صْ    «: َفَق َیاِح النُّ ْوَت ِص ْیَس َص ْوَت      َل ْل َص ْسَرِة، َب َیاِح اْلَك ْوَت ِص َرِة َوَال َص
ْوَحْیِن            ١٩. »ِغَناٍء َأَنا َساِمعٌ   َرَح اللَّ ى، َوَط َضُب ُموَس َي َغ رَّْقَص، َفَحِم َل َوال َصَر اْلِعْج ُھ َأْب َوَكاَن ِعْنَدَما اْقَتَرَب ِإَلى اْلَمَحلَِّة َأنَّ

ى     ٢٠. َجَبِلِمْن َیَدْیِھ َوَكسََّرُھَما ِفي َأْسَفِل الْ     ا، َوَذرَّاُه َعَل اَر َناِعًم ى َص ُثمَّ َأَخَذ اْلِعْجَل الَِّذي َصَنُعوا َوَأْحَرَقُھ ِبالنَّاِر، َوَطَحَنُھ َحتَّ
 .َوْجِھ اْلَماِء، َوَسَقى َبِني ِإْسَراِئیَل

اُرونَ ٢١ ى ِلَھ اَل ُموَس َت َعَلیْ  «: َوَق ى َجَلْب شَّْعُب َحتَّ َذا ال َك ھ َنَع ِب اَذا َص ًة؟َم ًة َعِظیَم اُروُن٢٢» ِھ َخِطیَّ اَل َھ َم «: َفَق َال َیْح
رّ    . َغَضُب َسیِِّدي  ي َش ُھ ِف يَ  ٢٣. َأْنَت َتْعِرُف الشَّْعَب َأنَّ اُلوا ِل ِذي          : َفَق َل الَّ ى الرَُّج َذا ُموَس ا، َألنَّ ھ ِسیُر َأَماَمَن ًة َت ا آِلَھ َنْع َلَن اْص

َذا     . َمْن َلُھ َذَھٌب َفْلَیْنِزْعُھ َوُیْعِطِني: َفُقْلُت َلُھْم٢٤. َلُم َماَذا َأَصاَبھُ َأْصَعَدَنا ِمْن َأْرِض ِمْصَر، َال َنعْ      َرَج ھ اِر َفَخ ي النَّ َفَطَرْحُتُھ ِف
ھِ         ٢٥. »اْلِعْجُل ْیَن ُمَقاِوِمی ْزِء َب رَّاُه ِلْلُھ ْد َع اَن َق اُروَن َك اِب     ٢٦، َوَلمَّا َرَأى ُموَسى الشَّْعَب َأنَُّھ ُمَعرى َألنَّ َھ ي َب ى ِف َف ُموَس َوَق

ي َالِوي   . »َمْن ِللرَّبِّ َفِإَليَّ  «: اْلَمَحلَِّة، َوَقالَ  ُع َبِن مْ  ٢٧. َفاْجَتَمَع ِإَلْیِھ َجِمی اَل َلُھ َراِئیلَ     «: َفَق ُھ ِإْس رَّبُّ ِإل اَل ال َذا َق لُّ   : ھَك ُعوا ُك َض
ٍد  َواِحٍد َسْیَفُھ َعَلى َفخِِْذِه َوُمرُّوا َواْرِجُعوا ِمْن      َباٍب ِإَلى َباٍب ِفي اْلَمَحلَِّة، َواْقُتُلوا ُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه َوُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُھ َوُكلُّ َواِح

ل         . َفَفَعَل َبُنو َالِوي ِبَحَسِب َقْوِل ُموَسى     ٢٨. »َقِریَبُھ ِة آَالِف َرُج ُو َثَالَث ْوِم َنْح َك اْلَی ي ذِل شَّْعِب ِف الَ ٢٩. َوَوَقَع ِمَن ال ى َوَق :  ُموَس
 .»اْمُألوا َأْیِدَیُكُم اْلَیْوَم ِللرَّبِّ، َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد ِباْبِنِھ َوِبَأِخیِھ، َفُیْعِطَیُكُم اْلَیْوَم َبَرَكًة«

. »ى الرَّبِّ َلَعلِّي ُأَكفُِّر َخِطیََّتُكْمَأْنُتْم َقْد َأْخَطْأُتْم َخِطیًَّة َعِظیَمًة، َفَأْصَعُد اآلَن ِإَل«: َوَكاَن ِفي اْلَغِد َأنَّ ُموَسى َقاَل ِللشَّْعِب٣٠
َواآلَن ِإْن ٣٢. آِه، َقْد َأْخَطَأ ھَذا الشَّْعُب َخِطیًَّة َعِظیَمًة َوَصَنُعوا َألْنُفِسِھْم آِلَھًة ِمْن َذَھٍب«: َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى الرَّبِّ، َوَقاَل٣١

َواآلَن ٣٤. َمْن َأْخَطَأ ِإَليَّ َأْمُحوُه ِمْن ِكَتاِبي«: َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى٣٣. »َتاِبَك الَِّذي َكَتْبَتَغَفْرَت َخِطیََّتُھْم، َوِإالَّ َفاْمُحِني ِمْن ِك
َفَضَرَب ٣٥. »َتُھْمَولِكْن ِفي َیْوِم اْفِتَقاِدي َأْفَتِقُد ِفیِھْم َخِطیَّ. ُھَوَذا َمَالِكي َیِسیُر َأَماَمَك. اْذَھِب اْھِد الشَّْعَب ِإَلى َحْیُث َكلَّْمُتَك

  ٣٣الالویین ) .الرَّبُّ الشَّْعَب، َألنَُّھْم َصَنُعوا اْلِعْجَل الَِّذي َصَنَعُھ َھاُروُن
  

================================================================  
ى رجع عن              × رب حت ى ال و غضبھ  م  حتقول قصة طویلة أسطوریة مضحكة أن موسى توسل ودعا وابتھل وصلى إل

ھ                  ھ ال یمكن ال لموسى أن ا ق رب لم ة الھالك، وأن ال ذھبي، وأعاد مالئك ادتھم العجَل ال ي إسرائیل لعب ورفع مقتھ عن بن
ھ       العودة عن قسمھ بإھالك كل من یضحي ألي إلھ آخر غیر اهللا، إھالكًا تامًا، وأن القسم قد خرج من شفتیھ، لذا ال یمكن

ال موسى   ا إ: "التراجع اآلن، فق َي للرجل       ی د ُأْعِط سلطان ق ث أن ال سم، بحی ن الق راء م انوَن اإلب ا ق م تعطن الم، أل ھ الع ل
َسھ       ِضَع نف ب أن ُیخ ة، یج ھ ملزم ر قراراِت ب أن تعتب اٍض یرغ ل ق ن ك سمھ، لك ن ق ٍد م لَّ أَي أح شریعةَ  ِلُیِح تعلِم ال الم



 ٢٤٣

تعلٍم، یج          سِم برجٍل م ن الق ي       للقانون، وأنت الذي وضعَت قانوَن اإلبراء م ن خالل انون، وم ذا الق َسَك لھ ب أن ُتخِضَع نف
ى   : "لفَّ موسى عباءَتھ حولھ، وقعَد، وطلَب اُهللا ترَكھ وتبرئتھ من قسمھ، طالبًا منھ قائًال. تكون مبرئًا من قسمكَ  دُم عل أن

  ×."أنَت مبرٌء من قسِمَك وَحْلِفَك: "ثم صرخ موسى لھ." الشرِّ الذي قد كنُت عزمُت جلَبھ على شعبي
  

================================================================   
    القصص  القصص  القصص وغیرھا منوغیرھا منوغیرھا من   محمد في قّصة السامري مع عجلھمحمد في قّصة السامري مع عجلھمحمد في قّصة السامري مع عجلھخطأ خطأ خطأ 

  
  كتب ابن المقفع

  
وبالرغم من ذاكرتھ  األشخاصالقصص ومن الكثیر من  فھو قد سمع الكثیر من  على محمداألموركثیرا ما التبست 

 األمرخصوصا عنما یتعلق  نھ بعد كل شيء بشر وینسىإفماء حفظاة الشعر والنثر، القد القویة مثل كل العرب
حداث أ أو مرتین أوتكون وردت في قصة مرة  وتأریخ شعوب ال عالقة لھ بھم وأسماء غیر عربیة قد بقصص

خاص توراتیین شأل بسبب الصورة غیر المعقولة األمرعلیھ  حیانا یلتبسأو طار العام للصورةخذنا اإلأذا إ، جانبیة
  شد الفجورألیفجروا   ثم یعودونبرارًاأیكونون 

  
  :وعندي مثال لھذا االتباس
  السامریین لم یكونا موجودین في زمن ھجرةأو السامري وكیف ان السامرة خطأ قصة قد ورد في شریط سابق

وقد فطنت  ن ھارون صنع العجلأالتوراة تقول  المنتصف، قحم السامري فيأولكنھم لم یفسروا ما الذي  یینسرائیلاإل
یخبرنا السبب الذي   المقدس  والكتاب أورشلیم العشرة الشمالیة كانت ال تتعبد في األسباطن أالمعروف  من لھذا الیوم

  یقترحھ مؤلفوھا المؤمنین بشرعیة الھیكل فقط
 

ِإْن َصِعَد ھَذا الشَّْعُب ِلُیَقرُِّبوا ٢٧. ْمَلَكُة إلى َبْیِت َداوَداآلَن َتْرجُع اْلَم«: َوَقاَل َیُرْبَعاُم ِفي َقْلِبِھ٢٦(: الكتاب المقدس یقول
َذَباِئَح ِفي َبْیِت الرَّبِّ ِفي أورشلیم، َیْرجْع َقْلُب ھَذا الشَّْعِب إلى َسیِِّدِھْم، إلى َرُحْبَعاَم َمِلِك َیُھوَذا َوَیْقُتُلوِني، َوَیْرِجُعوا إلى 

ُھَوَذا . َكِثیٌر َعَلْیُكْم َأْن َتْصَعُدوا إلى أورشلیم«: َفاْسَتَشاَر اْلَمِلُك َوَعِمَل ِعْجَلْي َذَھٍب، َوَقاَل َلُھْم٢٨ .»َرُحْبَعاَم َمِلِك َیُھوَذا
َوَكاَن ھَذا ٣٠. َوَوَضَع َواِحًدا ِفي َبْیِت ِإیَل، َوَجَعَل اآلَخَر ِفي َداَن٢٩. »آِلَھُتَك َیا إسرائیل الَِّذیَن َأْصَعُدوَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر

  ٣٠- ٢٦: ١٢الملوك االول.) َوَكاَن الشَّْعُب َیْذَھُبوَن إلى َأَماِم َأَحِدِھَما َحتَّى إلى َداَن. األمر َخِطیًَّة
  

یسمي كاتب نفس السفر مملكة یربعام ، ھذه الفترة حیث ال سامرة نعم یربعام كان یحكم من شكیم ولكن حتى في 
  )مدن السامرة(ـب

  
َبِح الَِّذي ِفي َبْیِت ِإیَل، َوَنْحَو َجِمیِع ُبُیوِت اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي ذَتَماًما َسَیِتمُّ اْلَكَالُم الَِّذي َناَدى ِبِھ ِبَكَالِم الرَّبِّ َنْحَو اْلَمَألنَُّھ ٣٢(

   ٣٢: ١٣الملوك االول.) »ِفي ُمُدِن السَّاِمَرِة
  

 وھي نبوءة وعید لیربعام ونسلھ وعلى مملكتھ
 
الیھود لعبادة  ھذا تفسیرما، یین اعبدوھسرائیلعمل عجلین وقال لإلن ملك السامرة أ خبر محمدًاأ ن القاص قدأ ویبد

    عداء الیھودأ  خبر السامریینأیضًاوربما ذكر لھ ، الشمالیین الغیر شرعیة عندھم
 

العجلین مثل  ن روحھ تحل على أعلى ) اهللا(یل إتعبد   الشمالیة كانتإسرائیلن مملكة أ المؤرخون الیوم یقولون طبعًا
لبني   وقالذھبیًاً  ن ھارون عمل عجالأخرى وفي القصة األ، تابوت العھد  تقدس  بطریقة مشابھة ن الیھود أما 

 فالتبست إسرائیل لیعبده بني ً عجال نھ صنعألم یستوعب عقل محمد كیف ،ن ھارون كان باّرا أبما ، إسرائیل اعبدوه
  محل ھارون  السامريأصبحف، الملك یربعامھذه القصة مع قصة 



 ٢٤٤

لكن لماذا ، یین للعجلسرائیلھارون على عبادة اإل ن موسى عاتبأ یعود لیوافق القصة التوراتیة في ن محمدًاأالغریب 
  السامري فعلھا،یعاتبھ ھو لم یفعل شیئا

 
  :شباه ھذه االلتباسات مثلأ حال ھنالك الكثیر من أيعلى 

 
 . المذكورة في التوراة وكانت نبیةموسى وھارون ختأالتباس مع مریم  في خت ھارونأھا  یجعلسوعی أم مریم

 
  ٢٨: مریم} )٢٨(َیا ُأْخَت َھاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َبِغّیًا {
  
 ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّھا َوُكُتِبِھ َوَكاَنْت ِمْن اْلَقاِنِتیَن َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَھا َفَنَفْخَنا ِفیِھ{
 ١٢ :التحریم} )١٢(

 
 في سفر برج بابل ومع قصة ،ستیرأحشویرش في سفر أقصة ھامان مع ب تالعبالقرآن ھامان الوارد في 

   . من قصص تالعب بھا محمد أو قام بتعدیلھاوغیرھا....التكوین
  
َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي َألُظنُُّھ  َأْسَباَب السََّمَواِت) ٣٦( َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َھاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا َلَعلِّي َأْبُلُغ اَألْسَباَب {

  ٣٧- ٣٦: غافر} )٣٧(ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَباٍب َكاِذبًا َوَكَذِلَك ُزیَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِھ َوُصدَّ َعْن السَِّبیِل َوَما َكْیُد 
  
  

  :مرشد إلى اإللحادتعلیق 
  

لقد عدل محمد قصة ھارون لكي ال یتھمھ جمھوره من األتباع وكذلك الوثنیون أنھ یمكن ن یخطئ، إن مفھوم محمد 
  . الخطأعن النبوة یختلف عن المفھوم الیھودي والمسیحي، فھو یجعلھم في دینھ اإلسالم منزھین عن

  
================================================================   

   رفع جبل سیناء إلجبار بني إسرائیل على أخذ التوراةرفع جبل سیناء إلجبار بني إسرائیل على أخذ التوراةرفع جبل سیناء إلجبار بني إسرائیل على أخذ التوراة
   مرشد إلى اإللحادكتب 

  ) :مصادر اإلسالم( تسَدل في كتابھ العظیم كلیریقول الدكتر 

ھ    وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة   { ٧:١٧١األعراف  ما ورد في     ا فی  وظنوا أنھ واقع بھم خذوا ما أتیناكم بقوة واذكروا م
 شرع في إعطاء التوراة لبني إسرائیل، ولما رأى منھم ومعنى ذلك أن اهللا  ٩٣ و٦٣وورد مثلھ في البقرة . }لعلكم تتقون

دتھ      ي أفئ زع ف د وردت  . معدم الرضى بقبولھا رفع أو نتق جبل سیناء فوقھم وأمسكھ على رؤوسھم لیوقع الرعب والف وق
  .»قد سترتكم بالجبل كغطاء«: الفصل الثاني ونصھا» عبوداه زاراه«ھذه القصة في الكتاب الیھودي 

ود           سِّري الیھ ض مف م بع م وسوء فھ شأھا وھ ن من وراة، ولك ي   . وال حاجة للقول إن ھذه الخرافة ال أثر لھا في الت ورد ف ف
ن   أنھ لما نزل موسى من الجبل ورأى ب ٣٢:١٩سفر الخروج    ني إسرائیل یعبدون العجل الذي صنعوه، غضب وطرح م

ل        ھ   . یدیھ اللوحین اللذین كانا منقوشًا فیھما العشر الوصایا وكسرھما في أسفل الجب ن قول ل   «فم ي أسفل الجب م أن  » ف ُیفھ
ل      یس تحت الجب ل ول فح الجب د س سرا عن وحین ُك ذین الل ولع     . ھ أخرة م صور المت ي الع ذین ف ود ال ان الیھ ا ك ن لم ین ولك

  .بالغرائب، لووا معنى الكلمات وصرفوھا عن حقیقتھا وابتدعوا الخرافة المتقدمة لتفسیر ھذه اآلیة

A
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'Abodah Zarah 2b, Shabbat 88a & 129b, Mekilta RS 100, Mekilta Bahodesh 3: 65a, Midrash Shir 44a, Shir 8: 5, Tehillim75: 337, 76: 342, Compare Tan. Noah3 & PRE41
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  :وھذا كالم سلیم، وھذه ترجمتي للقصة من كتاب أساطیر الیھود لـ لویس جینزبرج: أقول

  :، نقرأ فیھ)إعداد اآلباء(من فصل ) الوحي على جبل سیناء(تحت عنوان 

م م       بم_ حقیقة ً _لم یكن  وا أنھ ًا أن إسرائیل أعلن وق       سحض إرادتھم الحرة تمام ھ ف ل وعلق ذا الجب ع اهللا ھ ول رف تعدون لقب
ذا   : "رؤوس الشعب مثل سلة، قائًال لھم      إن قبلتم التوراة، سیكون األمر على ما یرام، إال ستجدون أنفسكم ھالكین تحت ھ

الوا انفجروا جمیعًا بالبكاِء وصبوا من قلوبھم الندَم أ      ."  الجبل ین       : "ماَم اِهللا، ثم ق رّب، سوف نفعل، مطیع ال ال ا ق ." كل م
وراة وال         .........بصعوبٍة لفظوا كلماِت اإلذعان تلك هللا      ي سخافات الت د ف إلخ بقیة األسطورة تفاصیل أخر سخیفة ال توج

  .إلخ قصص ممتازة للمصابین بالعتھ......القرآن عن ھدایا قدمھا لھم المالئكة واستنارة وجوھم

==============================================================  

.................................   
ول  طورة أنتق ي    األس ھ ف ارت قمت ث ص واء، بحی ي الھ ًا ف ن األرض، مرتفع یناء ع ل س ع جب ت وارتف سماوات انفتح  ال

يّ       رش اإللھ دام الع س أق ھ، ولم ة جوانب ة كثیف ت غیم ا غط سماء، بینم ر قانو ....ال خ أسطورة غی رب  إل ور ال ن ظھ ة ع  نی
د ظھروا      كثنین وعشرین ألف مال الویین والمالئكة مرافقون لھ بعدد ا    ل ى رؤوسھم وق ط حسب     بالتیجان عل ین فق لالوی

  ]المترجم_٣٢كما جاء في سفر الخروج [ بسبب أنھم الوحیدون الذین لم یعبدوا العجَل الذھبيَّ ھاجادیةاألسطورة ال

ًا وإجالًال          تقول أسطورة سخیفة طویلة أخرى في     ھ العرش خوف ز تحت وم یھت بس تاجھ كل ی موضٍع آخر أن اهللا عندما یل
  إلخ....وترتعد المالئكة

  
  : نقارن مع النصوص اإلسالمیة-
  
  ):أعلى درجات الجنات حسب المعتقد اإلسالمي( ھذا یذكرنا بحدیث محمد عن وصف الفردوس -

  :روى البخاري

یح، عن ھالل بن علي، عن عطاء بن یسار، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ حدثنا فل:  یحیى بن صالح حدثنا-  ٢٧٩٠
  :قال

ھ  : (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      من آمن باهللا وبرسولھ، وأقام الصالة، وصام رمضان، كان حقا على اهللا أن یدخل
ة  : (أفال نبشر الناس؟ قالیا رسول اهللا، : فقالوا). الجنة، جاھد في سبیل اهللا، أو جلس في أرضھ التي ولد فیھا      إن في الجن

ألوه     التم اهللا فاس إذا س سماء واألرض، ف ین ال ا ب درجتین كم ین ال ا ب بیل اهللا، م ي س دین ف دھا اهللا للمجاھ ة، أع ة درج مائ
   فوقھ عرش الرحمن،- أراه -الفردوس، فإنھ أوسط الجنة، وأعلى الجنة 

  ).ومنھ تفجر أنھار الجنة
  ).وفوقھ عرش الرحمن: (ھقال محمد بن فلیح، عن أبی

  
ي     : حدثني أبي: حدثني محمد بن فلیح قال  :  بن المنذر   حدثنا إبراھیم  -  ٧٤٢٣ ن أب سار، ع ن ی حدثني ھالل، عن عطاء ب
  ھریرة،

ھ    : ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال    ى اهللا أن یدخل ًا عل من آمن باهللا ورسولھ، وأقام الصالة، وصام رمضان، كان حق
ال    : قالوا). في سبیل اهللا، أو جلس في أرضھ التي ولد فیھا   الجنة، ھاجر    ذلك؟ ق اس ب ئ الن ي  : (یا رسول اهللا، أفال ننبِّ إن ف

سلوه         ألتم اهللا ف إذا س الجنة مائة درجة، أعدھا اهللا للمجاھدین في سبیلھ، كل درجتین ما بینھما كما بین السماء واألرض، ف
  ).وقھ عرش الرحمن، ومنھ َتفجَّر أنھار الجنةالفردوس، فإنھ أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وف

  

A
Text Box
لم يكن_حقيقةً_بمحض إرادتهم الحرة تماماً أن إسرائيل أعلنوا أنهم مستعدون لقبول التوراة، إذ عندما اقتربت كل الأمة_ في قسمين رجالاً  ونساء_ من جبل سيناء، رفع الله هذا الجبل وعلقه فوق



 ٢٤٦

 ھذا یذكرنا كذلك بحدیث اھتزار عرش الرحمان لموت سعد بن معاذ، عقب غزوة قریظة، كما ھو مشھور في أحادیث -
  :الصحیحین والسنن األربعة والمسند

  
  :فضائل الصحابة ب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنھ فروى البخاري في ك

َثِني ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدََّثَنا َفْضُل ْبُن ُمَساِوٍر َخَتُن َأِبي َعَواَنَة َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي ُسْفَیاَن  َحدَّ-  ٣٨٠٣
زَّ اْلَعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َوَعْن اْلَأْعَمِش َحدََّثَنا َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل اْھَت

َأُبو َصاِلٍح َعْن َجاِبٍر َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْثَلُھ َفَقاَل َرُجٌل ِلَجاِبٍر َفِإنَّ اْلَبَراَء َیُقوُل اْھَتزَّ السَِّریُر َفَقاَل ِإنَُّھ َكاَن 
  َن َھَذْیِن اْلَحیَّْیِن َضَغاِئُن َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل اْھَتزَّ َعْرُش الرَّْحَمِن ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذَبْی

  

  ورواه مسلم في ك فضائل الصحابة رضى اهللا تعالى عنھم ب من فضائل سعد بن معاذ رضى اهللا تعالى عنھ 
    

ول        ] ٢٤٦٦ [  د اهللا یق حدثنا عبد بن حمید أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جریج أخبرني أبو الزبیر انھ سمع جابر بن عب
  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وجنازة سعد بن معاذ بین أیدیھم اھتز لھا عرش الرحمن 

    
 األعمش عن أبي سفیان عن جابر قال قال رسول  حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد اهللا بن إدریس األودي حدثنا   ] ٢٤٦٦ [ 

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اھتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 
ك       ] ٢٤٦٧[  ن مال س ب حدثنا محمد بن عبد اهللا الرزي حدثنا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف عن سعید عن قتادة حدثنا أن

  عني سعدا اھتز لھا عرش الرحمن أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال وجنازتھ موضوعة ی
================================================================  

   ]]]أو أجنتھم أو أرواحھمأو أجنتھم أو أرواحھمأو أجنتھم أو أرواحھم[[[أخذ العھد على نطف البشر أخذ العھد على نطف البشر أخذ العھد على نطف البشر 
  

  :جاء في القرآن
  
َوِإْذ َأَخَذ ) ١٧١(َما آَتْیَناُكْم ِبُقوٍَّة َواْذُكُروا َما ِفیِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َوِإْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُھْم َكَأنَُّھ ُظلٌَّة َوَظنُّوا َأنَُّھ َواِقٌع ِبِھْم ُخُذوا {

اَمِة ِإنَّا ُكنَّا َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُھوِرِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَأْشَھَدُھْم َعَلى َأنُفِسِھْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِھْدَنا َأْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَی
) ١٧٣(َأْو َتُقوُلوا ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّیًَّة ِمْن َبْعِدِھْم َأَفُتْھِلُكَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن ) ١٧٢(َعْن َھَذا َغاِفِلیَن 

  ١٧٤ -١٧١: رافاألع} )١٧٤(َوَكَذِلَك ُنَفصُِّل اآلَیاِت َوَلَعلَُّھْم َیْرِجُعوَن 
  

ا وصلت الستنتاجي من  بعدمفقطحقیقة أن الترتیب الذي أورد بھ محمد القصتین في القرآن، والذي الحظتھ اآلن : أقول
ظة لترتیب األحداث، أكد لي ما توصلت لھ، فقد كنت أبحث عن مصدر ھذه الفكرة أو العقیدة في قرآن حالقبل تلك الم

 ولي مدة طویلة كنت محتارًا ، فمن أین إذن جاءت الیھود وال في كتاب المسیحیین في كتاباإلسالم، وھي ال توجد ال
نتق (، فبنفس التریب ترد بعد قصة رفع ھاجادیةفي ھذا األمر، واآلن عرفت المصدر أثناء ترجمتي لقصة موسى ال

م، بشكل مشابھ تمامًا لآلیة  أخرى عن أخذ اهللا العھد على أجنة بني إسرائیل وھم في أرحام أمھاتھھاجادیةقصة ) الجبل
 للقصتین ثم أنھ ھاجادةب الموافق للیت، خصوصًا كشاھٍد لھذا مسألة الترالقرآنیة، وھذا مصدر اآلیة التي قالھا محمد

 القصة قلیًال جدًا َرلكنھ غیَّ. یخاطب بھذا الكالم بني إسرائیل لتذكیرھم بمنن اهللا علیھم وما فعلھ معھم ومع البشریة
  .ونقََّحھا

  
وقد كنت في موضوع آخر سترونھ وسیأتي قد رجحت أن بعض األحادیث المحمدیة األخرى المشابھة لھذه القصة لكن 

  . من قصة كیفیة تعامل اهللا مع األجنة وتقریر مصیرھامقتبسمختلفة عنھا قلیًال 
  



 ٢٤٧

 إسرائیَل على جبل سیناء، تقول أسطورة طویلة أن اهللا لما خاطب شعَب) استالم التوراة( فتحت عنوان نعود للقصة،
انظروا، سأعطي : "خاطبھم كلھم حتى األجنة في أرحام أمھاتھم بأن جعل بطونھنَّ شفافة كالزجاج وخاطب األجنة

: فأجابوا." أنا إلھكم: "قال لھم عالوة على ذلك."  أجل: "فأجابوا"   التوراة، ھل ستضمنوا أنھم سیتبعونھا؟مآباءك
  ."  كال: "فأجابوا."  آلھة أخرأنتم لن تتخذوا ."  "أجل"
  

وألن األطفال الصغار كانوا ھم من ضمنوا عملیة . بھذه الحكمة أجاب األطفاُل على كل وصیة بأجل، وكل نھٍي بكال
  .إعطاء اِهللا شعَبھ التوراة، یحدث أْن یموَت أطفاٌل كثیرون عندما ال تتبع إسرائیُل التوراة

  
================================================================

   خزائن اهللا أو خزائن رحمة اهللا، وحكمة اهللا التي ال یفھمھا البشرخزائن اهللا أو خزائن رحمة اهللا، وحكمة اهللا التي ال یفھمھا البشرخزائن اهللا أو خزائن رحمة اهللا، وحكمة اهللا التي ال یفھمھا البشر
  

  ]یعني استغفاره اهللا لھم لعبادتھم العجل) [شفاعة موسى إلسرائیل(بعد أسطورة ) الطرق الغامضة هللا(تحت عنوان 
  

ئیل، وأال تسكَن مع األمِم األخر، وآخرًا، أن یتعلم أن تسكن السكینة مع إسرا: ظل موسى یتمنى ثالث أمنیات عزیزات
لیعرف طرق الربِّ كیف یجعل الخیَر والشرَّ في العالم، مسببًا أحیانًا المعاناة للعادل ویدع الظالَم یستمتع بالسعادة، بینما 

  .في أوقاٍت أخرى كالھما یكونان سعیدین، أو كالھما یكونان مقدر علیھما المعاناة
 لطلب موسى ومنح أمنیتیھ األولیین بالكامل، لكن أمنیتھ الثالثة جزئیًا فقط، أراه الرب الكنَز العظیَم استجاب الرّب

ن وبھذه أكافئ من یعط: الخبيء الذي خزن الجوائز المتعددة للتقي والعادل، شارحًا كل واحدة مستقلة لھ على التفصیل
ذه الطریقة أراه غایة كل واحد من أولئك الكنوز، حتى وصلوا إلى إلخ ، بھ...، بھذه أكافئ من یربون األیتام، الصدقاِت

من الكنوِز اللواتي قد أریُتَك أعطي الجوائَز لمن قد : "فأجاب الرّب"  لمن ھذا الكنز؟: "سأل موسى. واحٍد ضخم الحجم
 یكذبوا برحمتي، وأنا استحقوھنَّ بأفعالھم، لكن من ھذا الكنز أعطي من ال یستحقون، ألني كریم لھؤالء أیضًا لكي ال

  ."أعطي لمن ال یستحقون سخائي
  

ة أن الصالحین لھم استحقاقاتھم الموثوقة، ومع ذلك، غیر ھذا، تعلم من ق على موسى أن یقنع نفسھ بحقینوھكذا كا
نھا، لكن ألنَّ الربَّ أعلَن أنھ ُیِري شفقة ذاتھ لمن ال یستحقو. الرب، كیف في بعض األحیان یكون فاعلو الشرِّ سعداء

  .لكن مكافأة الصالح كذلك، تظھر فقط لھ كنصیٍب، ألنھ یرى متع الفردوس التي سیشاركونھا.  دون أن یعلن السبَب ولما
  

یضرب اُهللا مثاًال لموسى بواسطة حادثة رآھا موسى، فقد أراه رجًال یسرق من واحد آخر كیس نقوده عندما نحنى إلى 
 جاء رجٌل آخر فأخذه ووضعھ في كعب حذائھ، وعندما أدرك المالك أنھ فقد النھر لیشرب فنسي محفظتھ، ومشى، ثم

أِعْد لي كیس المال الذي كان قبل قلیٍل ھاھنا، ألن ال أحَد قد : "محفظتھ، عاد إلى النھر لیجد رجًال آخر فالتزَمھ قائًال
یستغرب موسى من ھذا . ھ، ذبَحھ المالُكعندما أعلَن الرجُل أنھ ال وجد أي مل وال رأي أیًا من."  أخذه إن لم یكن أنَت

الظلم ویسأل اَهللا عن حكمتھ في ھذا الظلم ویشرح اُهللا لموسى أن من یبدو سارقًا إنما ھو استعاَد ماًال ملَكھ، ألن الذي فقد 
  ."كیَسھ كان قد سرقھ منھ سابقًا، أما الرجل الذي بدا أنھ تم ذبحھ بریئًا، فھو یكفِّر عن قتلھ أبا الذابِح

  خإل..... سؤلة موسى، إلراءتھ طرقھبھذه الطریقة، أجاب اهللا
  

(Ber. 7a, Yalḳ., Ki Tissa, 395). 
  
  : نقارن مع النصوص اإلسالمیة-
  
  : أما قصة خزائن أو كنوز اهللا تلك، فذكرھا محمد كثیرًا  جدًا في قرآنھ وأحادیثھ، ومن ذلك كأمثلة-
  
َزاِئنُ     { ِدي َخ ْم ِعن وُل َلُك ْل ال َأُق يَّ           ُق وَحى ِإَل ا ُی ُع ِإالَّ َم ٌك ِإْن َأتَِّب ي َمَل ْم ِإنِّ وُل َلُك َب َوال َأُق ُم اْلَغْی ِھ َوال َأْعَل ْسَتِوي      اللَّ ْل َی ْل َھ ُق

   ، ٥٠: األنعام} )٥٠(اَألْعَمى َواْلَبِصیُر َأَفال َتَتَفكَُّروَن 
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 ٢٤٨

  ٢١: الِحْجر} )٢١( ُنَنزُِّلُھ ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُھ َوَما{واآلیة 
  
   ،١٠٠: اإلسراء})١٠٠(ُقْل َلْو َأنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا َألْمَسْكُتْم َخْشَیَة اِإلنَفاِق َوَكاَن اِإلْنَساُن َقُتورًا {
  
َك اْلَعزِ  { ِة َربِّ َزاِئُن َرْحَم َدُھْم َخ اِب  َأْم ِعْن ِز اْلَوھَّ سََّمَواتِ ) ٩(ی ُك ال ْم ُمْل َباِب   َأْم َلُھ ي اَألْس وا ِف ا َفْلَیْرَتُق ا َبْیَنُھَم َواَألْرِض َوَم
  ١٠-٩: ص} )١٠(
  
  

  :وروى البخارّي
  

حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى األشعري رضي :  حدثنا موسى بن إسماعیل-  ٤٦٠٢
لما توجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أشرف : ا غزا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خیبر، أو قاللم: اهللا عنھ قال

: اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إلھ إال اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: الناس على واد، فرفعوا أصواتھم بالتكبیر
وأنا خلف دابة رسول اهللا ). نكم تدعون سمیعا قریبا، وھو معكماربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إ(

لبیك یا رسول : قلت). یا عبد اهللا بن قیس: (ال حول وال قوة إال باهللا، فقال لي: صلى اهللا علیھ وسلم، فسمعني وأنا أقول
ال حول وال قوة : (وأمي، قالبلى یا رسول اهللا، فداك أبي : قلت). أال أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة: (اهللا، قال
  ).إال باهللا

  
  :حدثنا حمَّاد بن زید، عن أیوب، عن أبي عثمان، عن أبي موسى رضي اهللا عنھ قال:  بن حرب حدثنا سلیمان-  ٦٣٨٤

ا أیھا الناس اربعو: ( كنا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبَّرنا، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ال حول وال : ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي). على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبًا، ولكن تدعون سمیعًا بصیرًا

أال أدلك على : (أو قال). ال حول وال قوة إال باهللا، فإنھا كنز من كنوز الجنة: یا عبد اهللا بن قیس، قل: (قوة إال باهللا، فقال
  ).نة؟ ال حول وال قوة إال باهللاكلمة ھي كنز من كنوز الج

  
  

أخبرنا ابن عیینة، عن معمر، عن الزھري، عن ھند، عن أم سلمة، وعمرو ویحیى بن سعید، عن :  حدثنا صدقة-  ١١٥
  :الزھري، عن ھند، عن أم سلمة قالت

اذا فتح من الخزائن، سبحان اهللا، ماذا أنزل اللیلة من الفتن، وم: ( استیقظ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات لیلة فقال
  ).ر، فرب كاسیة في الدنیا عاریة في اآلخرةَجأیقظوا صواحبات الُح

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َعْن ِھْنٍد ِبْنِت اْلَحاِرِث َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرِضَي اللَُّھ -  ١١٢٦
َعْنَھا َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْسَتْیَقَظ َلْیَلًة َفَقاَل ُسْبَحاَن اللَِّھ َماَذا ُأْنِزَل اللَّْیَلَة ِمْن اْلِفْتَنِة َماَذا ُأْنِزَل ِمْن اْلَخَزاِئِن َمْن 

  اِرَیٍة ِفي اْلآِخَرِةُیوِقُظ َصَواِحَب اْلُحُجَراِت َیا ُربََّكاِسَیٍة ِفي الدُّْنَیا َع

  

  : أما عن مسألة رزق اهللا للمؤمنین والكافرین والصالحین والظالمین، فمن ذلك في القرآن أوًال-
  
وَن     ) ٢٢(َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن      { ْم َتنِطُق ا َأنَُّك َل َم ذا } )٢٣(َفَوَربِّ السََّماِء َواَألْرِض ِإنَُّھ َلَحقٌّ ِمْث -٢٢: ریاتال

٢٤  
  
اًء      ) ٢١(َیا َأیَُّھا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن         { سََّماَء ِبَن ًا َوال ْم اَألْرَض ِفَراش َل َلُك الَِّذي َجَع

  ٢٢-٢١: البقرة} )٢٢(ِت ِرْزقًا َلُكْم َفال َتْجَعُلوا ِللَِّھ َأنَدادًا َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َوَأْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِھ ِمْن الثََّمَرا
  

 َكَفَر َفُأَمتُِّعُھ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ اْجَعْل َھَذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْھَلُھ ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھْم ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمنْ        {
  ١٢٦: البقرة} )١٢٦(َقِلیًال ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصیُر 



 ٢٤٩

ِدیَن  َقْد َخِسَر الَِّذیَن َقَتُلوا َأْوالَدُھْم َسَفھًا ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَحرَُّموا َما َرَزَقُھْم اللَُّھ اْفِتَراًء َعَلى اللَِّھ َقْد َضلُّوا وَ      { ) ١٤٠(َما َكاُنوا ُمْھَت
َشاِبٍھ            َر ُمَت َوُھَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلُھ َوالزَّْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبھًا َوَغْی

وا   ) ١٤١( َیْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسِرُفوا ِإنَُّھ ال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَّھُ   ًا ُكُل َوِمْن اَألْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرش
  ١٤٢-١٤٠: األنعام })١٤٢(ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّھ َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن 

ِة            ُقْل َمْن َحرَّ  { ْوَم اْلِقَیاَم َصًة َی دُّْنَیا َخاِل اِة ال ي اْلَحَی وا ِف ِذیَن آَمُن َي ِللَّ َم ِزیَنَة اللَِّھ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّیَِّباِت ِمْن الرِّْزِق ُقْل ِھ
  ٣٢:  األعراف})٣٢(َكَذِلَك ُنَفصُِّل اآلَیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن 

يِّ      ُقْل َمْن َیْرُزُقُكمْ  { ْن اْلَح َت ِم ِرُج اْلَمیِّ ِت َوُیْخ  ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َأمَّْن َیْمِلُك السَّْمَع َواَألْبَصاَر َوَمْن ُیْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَمیِّ
وَن         ال َتتَُّق ْم الْ   ) ٣١(َوَمْن ُیَدبُِّر اَألْمَر َفَسَیُقوُلوَن اللَُّھ َفُقْل َأَف ُھ َربُُّك َذِلُكْم اللَّ ْصَرُفوَن        َف ا ُت ضَّالُل َفَأنَّ قِّ ِإالَّ ال َد اْلَح اَذا َبْع قُّ َفَم َح

  ٣٢-٣١: یونس} )٣٢(

  ٥٩: یونس} )٥٩(ُقْل َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل اللَُّھ َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُھ َحَرامًا َوَحالًال ُقْل َأاللَُّھ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّھ َتْفَتُروَن {

َوَیُقوُل الَِّذیَن َكَفُروا ) ٢٦(اللَُّھ َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َیَشاُء َوَیْقِدُر َوَفِرُحوا ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع {
  ٢٧- ٢٦: الرعد} )٢٧(ْن َیَشاُء َوَیْھِدي ِإَلْیِھ َمْن َأَناَب َلْوال ُأنِزَل َعَلْیِھ آَیٌة ِمْن َربِِّھ ُقْل ِإنَّ اللََّھ ُیِضلُّ َم

َواَألْرَض َوَأنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِھ ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكْم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي  اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت{
  ٣٢: إبراھیم} )٣٢(َسخََّر َلُكْم اَألنَھاَر اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َو

  ٥٦: النحل} )٥٦(َوَیْجَعُلوَن ِلَما ال َیْعَلُموَن َنِصیبًا ِممَّا َرَزْقَناُھْم َتاللَِّھ َلُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم َتْفَتُروَن {

َكرًا َوِرزْ      { وَن        َوِمْن َثَمَراِت النَِّخیِل َواَألْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُھ َس ْوٍم َیْعِقُل ًة ِلَق َك آلَی ي َذِل َسنًا ِإنَّ ِف ًا َح ى    ) ٦٧(ق َك ِإَل ى َربُّ َوَأْوَح
وَن           ا َیْعِرُش شََّجِر َوِممَّ ْن ال ًا َوِم اِل ُبُیوت ْن اْلِجَب ًال          ) ٦٨(النَّْحِل َأْن اتَِّخِذي ِم ِك ُذُل ُبَل َربِّ ُلِكي ُس َراِت َفاْس لِّ الثََّم ْن ُك ي ِم مَّ ُكِل ُث

  ٦٩-٦٧: النحل} )٦٩( ِمْن ُبُطوِنَھا َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُھ ِفیِھ ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن َیْخُرُج

ِة    َواللَُّھ َفضََّل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض ِفي الرِّْزِق َفَما الَِّذیَن ُفضُِّلوا ِبَرادِّي ِرْزِقِھْم َعَلى َما مَ     { َواٌء َأَفِبِنْعَم ِھ َس َلَكْت َأْیَماُنُھْم َفُھْم ِفی
ُدوَن  ِھ َیْجَح اِت       ) ٧١(اللَّ ْن الطَّیَِّب ْم ِم َدًة َوَرَزَقُك یَن َوَحَف ْم َبِن ْن َأْزَواِجُك ْم ِم َل َلُك ًا َوَجَع ِسُكْم َأْزَواج ْن َأنُف ْم ِم َل َلُك ُھ َجَع َواللَّ

سََّمَواتِ ) ٧٢(َمِة اللَِّھ ُھْم َیْكُفُروَن َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْع ْیئًا   َوَیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما ال َیْمِلُك َلُھْم ِرْزقًا ِمْن ال َواَألْرِض َش
  ٧٤-٧١: حلالن} )٧٤ (َفال َتْضِرُبوا ِللَِّھ اَألْمَثاَل ِإنَّ اللََّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن) ٧٣(َوال َیْسَتِطیُعوَن 

  ٣١: اإلسراء} )٣١(َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَیَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُھْم َوِإیَّاُكْم ِإنَّ َقْتَلُھْم َكاَن ِخْطئًا َكِبیرًا {

} )٦٤(لَِّھ ُقْل َھاُتوا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقیَن َأمَّْن َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه َوَمْن َیْرُزُقُكْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض َأِئَلٌھ َمَع ال{
  ٦٤: النمل

ا                { ُھ َعَلْیَن نَّ اللَّ ْوال َأْن َم ِدُر َل اِدِه َوَیْق ْن ِعَب َشاُء ِم ْن َی رِّْزَق ِلَم ُسُط ال َوَأْصَبَح الَِّذیَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُھ ِباَألْمِس َیُقوُلوَن َوْیَكَأنَّ اللََّھ َیْب
  ٨٢: القصص} )٨٢(َخَسَف ِبَنا َوْیَكَأنَُّھ ال ُیْفِلُح اْلَكاِفُروَن َل

یُم  { سََّمَواتِ     ) ٦٠(َوَكَأیِّن ِمْن َدابٍَّة ال َتْحِمُل ِرْزَقَھا اللَُّھ َیْرُزُقَھا َوِإیَّاُكْم َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِل َق ال ْن َخَل َأْلَتُھْم َم ِئْن َس َواَألْرَض  َوَل
ْيٍء         ) ٦١(ْمَس َواْلَقَمَر َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ َفَأنَّا ُیْؤَفُكوَن    َوَسخََّر الشَّ  لِّ َش َھ ِبُك ُھ ِإنَّ اللَّ ِدُر َل اِدِه َوَیْق ْن ِعَب َشاُء ِم اللَُّھ َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َی

ُرُھْم ال       َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َنزََّل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْحَیا ِبِھ األَ     ) ٦٢(َعِلیٌم   ْل َأْكَث ِھ َب ُد ِللَّ ْل اْلَحْم ُھ ُق ْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَھا َلَیُقوُلنَّ اللَّ
وَن                ) ٦٣(َیْعِقُلوَن   اُنوا َیْعَلُم ْو َك َواُن َل َي اْلَحَی َرَة َلِھ دَّاَر اآلِخ ٌب َوِإنَّ ال ٌو َوَلِع دُّْنَیا ِإالَّ َلْھ اُة ال وت } )٦٤(َوَما َھِذِه اْلَحَی : العنكب

٦٤ -٦٠  
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اللَُّھ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُیِمیُتُكْم ُثمَّ ُیْحِییُكْم َھْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َیْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّا {
  ٤٠: الروم} )٤٠(ُیْشِرُكوَن 

مَّ ُیِمیُتُكْم ُثمَّ ُیْحِییُكْم َھْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َیْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّا اللَُّھ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُث{
  ٢٤: سبأ} )٢٤(ُیْشِرُكوَن 

  ٣٦: سبأ} )٣٦(وَن ُقْل ِإنَّ َربِّي َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َیَشاُء َوَیْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُم{

  ١٣: غافر} )١٣(ُھَو الَِّذي ُیِریُكْم آَیاِتِھ َوُیَنزُِّل َلُكْم ِمْن السََّماِء ِرْزقًا َوَما َیَتَذكَُّر ِإالَّ َمْن ُیِنیُب {

َرَزَقُكْم ِمْن الطَّیَِّباِت َذِلُكْم اللَُّھ َربُُّكْم َفَتَباَرَك اللَُّھ الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض َقَرارًا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم َو{
  ٦٤: غافر} )٦٤(اللَُّھ َربُّ اْلَعاَلِمیَن 

  ١٩: الشورى} )١٩(اللَُّھ َلِطیٌف ِبِعَباِدِه َیْرُزُق َمْن َیَشاُء َوُھَو اْلَقِويُّ الَعِزیُز {

  ٢١: الملك} )٢١( ِرْزَقُھ َبْل َلجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنُفوٍر َأمَّْن َھَذا الَِّذي َیْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك{

ى        { َك َعَل ُر ِإنَّ ِدَك اْلَخْی ُقْل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَی
يِّ                     ) ٢٦( َقِدیٌر   ُكلِّ َشْيءٍ  ْن اْلَح َت ِم ِرُج اْلَمیِّ ِت َوُتْخ ْن اْلَمیِّ يَّ ِم ِرُج اْلَح ِل َوُتْخ ي اللَّْی اَر ِف وِلُج النََّھ اِر َوُت ي النََّھ َل ِف وِلُج اللَّْی ُت

  ٢٧ -٢٦: آل عمران} )٢٧(َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب 

َرِة      َفِإَذا َقَضْیُتْم َمَناِسَكُكْم َفاذْ   { ُكُروا اللََّھ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمْن النَّاِس َمْن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َوَما َلُھ ِفي اآلِخ
  ٢٠٠: البقرة} )٢٠٠(ِمْن َخالٍق 

ا            َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ ِكَتابًا ُمَؤجًَّال       { ِھ ِمْنَھ َرِة ُنْؤِت َواَب اآلِخ ِرْد َث ْن ُی ا َوَم ِھ ِمْنَھ دُّْنَیا ُنْؤِت َواَب ال ِرْد َث َوَمْن ُی
  ١٤٥: آل عمران} )١٤٥(َوَسَنْجِزي الشَّاِكِریَن 

نَّ                   { ُھ َجَھ ا َل مَّ َجَعْلَن ُد ُث ْن ُنِری َشاُء ِلَم ا َن ا َم ُھ ِفیَھ ا َل ْدُحورًا    َمْن َكاَن ُیِریُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَن ْذُمومًا َم ْصالَھا َم ْن َأَراَد  ) ١٨(َم َی َوَم
اَن     ) ١٩(اآلِخَرَة َوَسَعى َلَھا َسْعَیَھا َوُھَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َكاَن َسْعُیُھْم َمْشُكورًا   ا َك َك َوَم اِء َربِّ ُكال ُنِمدُّ َھُؤالء َوَھُؤالِء ِمْن َعَط

ورًا    َك َمْحُظ اُء َربِّ ْر) ٢٠(َعَط ِضیًال        انُظ ُر َتْف اٍت َوَأْكَب ُر َدَرَج َرُة َأْكَب ٍض َوَلآلِخ ى َبْع َضُھْم َعَل ضَّْلَنا َبْع َف َف } )٢١( َكْی
  ٢١-١٨: اإلسراء

  

  : المعبرة عن تلك المعتقدات ومن األحادیث-
  

  :روى البخاري
  

اِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َحدََّثَنا َأُبو الزَِّن-  ٤٦٨٤
النََّھاَر َوَقاَل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَلْیَك َوَقاَل َیُد اللَِّھ َمْلَأى َلا َتِغیُضَھا َنَفَقٌة َسحَّاُء اللَّْیَل َو

  َأَرَأْیُتْم َما َأْنَفَق ُمْنُذ َخَلَق السََّماَء َواْلَأْرَض َفِإنَُّھ َلْم َیِغْض َما ِفي َیِدِه َوَكاَن َعْرُشُھ َعَلى اْلَماِء َوِبَیِدِه اْلِمیَزاُن َیْخِفُض َوَیْرَفُع
  

  .وللحدیث طرق وألفاظ كثیرة عند البخارّي، ھذا أحدھا
  

  :وروى مسلم
  

A
Text Box
 [ 2808 ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها   [ 2808 ] حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته ورواه أحمد بن حنبل 12237 و12264



 ٢٥١

ھ         ] ٩٩٣[  ن منب وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن ھمام حدثنا معمر بن راشد عن ھمام بن منبھ أخي وھب ب
ھ             ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق قال ھذا ما حدثنا أبو ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فذكر أحادیث منھا وق

ار   وسلم إن اهللا قال لي أنفق أنفق علیك وقال ر      ل والنھ سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یمین اهللا مآلى ال یغیضھا سحاء اللی
ع                بض یرف ده األخرى الق اء وبی ى الم ال وعرشھ عل أرأیتم ما أنفق مذ خلق السماء واألرض فإنھ لم یغض ما في یمینھ ق

  ویخفض 
  

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

  َمُش َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُموَسى َقاَل َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا اْلَأْع- ١٨٧٠٦
  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َأَحَد َأْصَبُر َعَلى َأًذى َیْسَمُعُھ ِمْن اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ِإنَُّھ ُیْشَرُك ِبِھ َوُھَو َیْرُزُقُھْم

   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َعْن ُسْفَیاَن َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُموَسى- ١٨٧٦٧
  زَّ َوَجلَّ َیْدُعوَن َلُھ َوَلًدا َوُیَعاِفیِھْم َوَیْرُزُقُھْمَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َما َأَحٌد َأْصَبَر َعَلى َأًذى َیْسَمُعُھ ِمْن اللَِّھ َع

 َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن ُعَماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ُزْرَعَة َحدََّثَنا َصاِحٌب َلَنا َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن -  ٣٩٨١
  َمْسُعوٍد َقاَل

اَم ِفیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َلا ُیْعِدي َشْيٌء َشْیًئا َفَقاَم َأْعَراِبيٌّ َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ النُّْقَبُة ِمْن اْلَجَرِب َتُكوُن َق
 ُكلَُّھا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَما َأْجَرَب اْلَأوََّل َلا َعْدَوى ِبِمْشَفِر اْلَبِعیِر َأْو ِبَذَنِبِھ ِفي اْلِإِبِل اْلَعِظیَمِة َفَتْجَرُب

  َوَلا َھاَمَة َوَلا َصَفَر َخَلَق اللَُّھ ُكلَّ َنْفٍس َفَكَتَب َحَیاَتَھا َوُمِصیَباِتَھا َوِرْزَقَھا
  

  :وروى مسلم بن الحجاج في صحیحھ
  
ا رسول        حدثنا   ] ٢٩٦٨[  الوا ی ال ق رة ق ي ھری محمد بن أبي عمر حدثنا سفیان عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أب

اهللا ھل نرى ربنا یوم القیامة قال ھل تضارون في رؤیة الشمس في الظھیرة لیست في سحابة قالوا ال قال فھل تضارون   
ي  في رؤیة القمر لیلة البدر لیس في سحابة قالوا ال قال فوالذي نفسي    بیده ال تضارون في رؤیة ربكم إال كما تضارون ف

ع         رأس وترب ل وأذرك ت ل واإلب ك الخی رؤیة أحدھما قال فیلقى العبد فیقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر ل
م أك       ل أل ول أي ف اني فیق رمك  فیقول بلى قال فیقول أفظننت أنك مالقي فیقول ال فیقول فإني أنساك كما نسیتني ثم یلقى الث

ول ال          ي فیق ك مالق ت أن وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فیقول بلى أي رب فیقول أفظنن
لیت            لك وص ك وبرس ك وبكتاب ت ب ا رب آمن ول ی ك فیق ل ذل ھ مث ول ل ث فیق ى الثال م یلق سیتني ث ا ن ساك كم إني أن ول ف فیق

ن ذا   وصمت وتصدقت ویثنى بخیر ما استطاع فیقول ھھنا إذا قا      سھ م ل ثم یقال لھ اآلن نبعث شاھدنا علیك ویتفكر في نف
ن           ذر م ك لیع ھ وذل الذي یشھد علي فیختم على فیھ ویقال لفخذه ولحمھ وعظامھ أنطقي فتنطق فخذه ولحمھ وعظامھ بعمل

  نفسھ وذلك المنافق وذلك الذي یسخط اهللا علیھ 
  

================================================================   
   
   
   
   



 أسماء هللا الحسنى
 

  The Thirteen Attributes of God با ورد تحت عنوان الثالثین صفة الخاصة
  

م " عندما تأثم إسرائیل وتدعوني بالصفات الثالثة عشر التالیات سأغفر لھم خطایاھم: "قول هللا لموسى حسب النص الھاجادي ث
 إلخ.... والرحمان والقدیر والصبور أو طویل الحلم والعطوف والكریم الرحیمعدد الرب صفاتھ لموسى مع شرحھا مثلی
 

Rosh ha-Shanah 17b, 4 Ezra 7: 132-139, Tan. B 1: 91, Nispahim 42 (EZ 23), EZ 4: 183, PK 6: 57a, PR 5: 22a, 
16: 79b-80a, and 194a, Tehillim 93: 416, Hashkem 3b, Hasidim 123, Kimha Dabishuna Maimonides' Responsa 
87, compare also Ginzberg: Compte Rendu 23 (R.E.G 67: 137-138) and Sanhedrin 111a  
 

 
 :قارن مع آیات القرآن

 
ُولله اَألسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحـدون فـي َأسـمآئه سـیجزون مـا كـانوا یعملـ{ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ُْ ُْ ََ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َّ َِ ِْ َوللـه اَألسـماء الحسـنى } ٧/١٨٠{َون َ ْ ُْ ْ َّ ِ ِ َ

َفادعوه بها وذروا الذین یلحدون في َأسمآئه سیجزون ما كانوا یعملون  َ َ ُ َ ُ َ ُُ ََ َ َ ُ َْ ْْ ُْ َ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َِّْ َ ِ ْ  ١٨١-١٨٠: األعراف}} ٧/١٨١{َ
 
ْـقـل ادعــوا الـلـه َأو ادعــوا اـلـرحمن َأـیـا مــا ـتـدعوا فـلـه اَألســ{  ُ ُ َ ُ َ ََُ ُْ ْ ْْ َ ْ َّْ ََّ ْ ِ ّ ًماء الحســنى وال تجهــر بصــالتك وال تخاـفـت بهــا وابـتـغ ـبـین ذـلـك ســبیال ِ َ َ َِ ِ َِ ََ َِ ِ َِ َ َ ُْ ْ ِْ َ ُ ََ َ ََ َ َْ َ ْ َ ْ ْ
 ١١٠: اإلسراء} } ١٧/١١٠{
 

ًونجد في كتب السنن األربعة المتأخرة في زمن الكتابة تحدید أسماء اهللا بتسعن وتسعین اسما حصرا، رغـم أن هـذا غیـر صـحیح  ً
ي الـقـرآن واألحادـیـث غـیـر تـلـك الـتـي حــددها مخترعــو هــذا الحــدیث اـلـذي یمـثـل تقلـیـد إســالمي مـتـأخر غیــر ـفـیمكن إیجــاد أســماء ـفـ

 )ًإن هللا تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة( مبكر



 ٢٥٢

  )))قارونقارونقارون(((قورحقورحقورح و و وموسىموسىموسى
  

  لمرشد إلى اإللحاد وابن المقفع

  :مرشد إلى اإللحادكتب 
  
ھُ   { ُھ ال  ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْیِھْم َوآَتْیَناُه ِمْن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُھ َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َل  َقْوُم

ُھ   ) ٧٦(َتْفَرْح ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَفِرِحیَن     َسَن اللَّ َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَُّھ الدَّاَر اآلِخَرَة َوال َتنَس َنِصیَبَك ِمْن الدُّْنَیا َوَأْحِسْن َكَما َأْح
َك  ) ٧٧( اْلُمْفِسِدیَن ِإَلْیَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اَألْرِض ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ  َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم َیْعَلْم َأنَّ اللََّھ َقْد َأْھَل

ِھ   َفَخَرَج َع) ٧٨(ِمْن َقْبِلِھ ِمْن الُقُروِن َمْن ُھَو َأَشدُّ ِمْنُھ ُقوًَّة َوَأْكَثُر َجْمعًا َوال ُیْسَأُل َعْن ُذُنوِبِھْم اْلُمْجِرُموَن        ي ِزیَنِت َلى َقْوِمِھ ِف
َوَقاَل الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْیَلُكْم َثَواُب ) ٧٩(َقاَل الَِّذیَن ُیِریُدوَن اْلَحَیاَة الدُّنَیا َیا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّھ َلُذو َحظٍّ َعِظیٍم         

ُصُروَنُھ    ) ٨٠(ال ُیَلقَّاَھا ِإالَّ الصَّاِبُروَن اللَِّھ َخْیٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا وَ       ٍة َین ْن ِفَئ َفَخَسْفَنا ِبِھ َوِبَداِرِه اَألْرَض َفَما َكاَن َلُھ ِم
للََّھ َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َیَشاُء َوَأْصَبَح الَِّذیَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُھ ِباَألْمِس َیُقوُلوَن َوْیَكَأنَّ ا) ٨١(ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَما َكاَن ِمْن الُمْنَتِصِریَن 

اِفُروَن       ُح اْلَك ُھ ال ُیْفِل ا َوْیَكَأنَّ َسَف ِبَن ا َلَخ ُھ َعَلْیَن نَّ اللَّ ْوال َأْن َم ِدُر َل اِدِه َوَیْق ْن ِعَب ِذیَن ال  ) ٨٢(ِم ا ِللَّ َرُة َنْجَعُلَھ دَّاُر اآلِخ َك ال ِتْل
  ٨٣-٧٦: القصص} ) ٨٣(ادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن ُیِریُدوَن ُعُلّوًا ِفي اَألْرِض َوال َفَس

  
إننا حین ننظر ونبحث عن شخصیة بتلك المالمح وھذا االسم وتلك القصة ال نجد في التوراة سوى مسألة ابتالع األرض 

 ضد لقورح، فمن أین جاء محمد بقصتھ عن قارون، التي ال توجد تفاصیلھا في قصة التوراة عن تمرده ومقاومتھ
  :موسى، كما سنورد نص التوراة كذلك

  
ُیَقاِوُموَن ٢َوَأَخَذ ُقوَرُح ْبُن ِیْصَھاَر ْبِن َقَھاَت ْبِن َالِوي، َوَداَثاُن َوَأِبیَراُم اْبَنا َأِلیآَب، َوُأوُن ْبُن َفاَلَت، َبُنو َرُأوَبْیَن، ١(

َفاْجَتَمُعوا َعَلى ُموَسى ٣. ِسیَن ُرَؤَساِء اْلَجَماَعِة َمْدُعوِّیَن ِلالْجِتَماِع َذِوي اْسٍمُموَسى َمَع ُأَناٍس ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل، ِمَئَتْیِن َوَخْم
اَعِة َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعاِن َعَلى َجَم. ِإنَّ ُكلَّ اْلَجَماَعِة ِبَأْسِرَھا ُمَقدََّسٌة َوِفي َوَسِطَھا الرَّبُّ! َكَفاُكَما«: َوَھاُروَن َوَقاُلوا َلُھَما

 .»الرَّبِّ؟
َغًدا ُیْعِلُن الرَّبُّ َمْن ُھَو َلُھ، َوَمِن اْلُمَقدَُّس َحتَّى «: ُثمَّ َكلََّم ُقوَرَح َوَجِمیَع َقْوِمِھ َقاِئًال٥. َفَلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعَلى َوْجِھِھ٤

َواْجَعُلوا ِفیَھا َناًرا، َوَضُعوا ٧. ُقوَرُح َوُكلُّ َجَماَعِتِھ. ُخُذوا َلُكْم َمَجاِمَر: َعُلوا ھَذاِاْف٦. َفالَِّذي َیْخَتاُرُه ُیَقرُِّبُھ ِإَلْیِھ. ُیَقرَِّبُھ ِإَلْیِھ
: وَرَحَوَقاَل ُموَسى ِلُق٨. »!َكَفاُكْم َیا َبِني َالِوي. َفالرَُّجُل الَِّذي َیْخَتاُرُه الرَّبُّ ُھَو اْلُمَقدَُّس. َعَلْیَھا َبُخوًرا َأَماَم الرَّبِّ َغًدا

َأَقِلیٌل َعَلْیُكْم َأنَّ ِإلَھ ِإْسَراِئیَل َأْفَرَزُكْم ِمْن َجَماَعِة ِإْسَراِئیَل ِلُیَقرَِّبُكْم ِإَلْیِھ ِلَكْي َتْعَمُلوا ِخْدَمَة َمْسَكِن ٩. اْسَمُعوا َیا َبِني َالِوي«
ِإَذْن َأْنَت َوُكلُّ ١١!  َوَجِمیَع ِإْخَوِتَك َبِني َالِوي َمَعَك، َوَتْطُلُبوَن َأْیًضا َكَھُنوًتاَفَقرََّبَك١٠الرَّبِّ، َوَتِقُفوا ُقدَّاَم اْلَجَماَعِة ِلِخْدَمِتَھا؟ 

.  اْبَنْي َأِلیآَبَفَأْرَسَل ُموَسى ِلَیْدُعَو َداَثاَن َوَأِبیَراَم١٢» َوَأمَّا َھاُروُن َفَما ُھَو َحتَّى َتَتَذمَُّروا َعَلْیِھ؟. َجَماَعِتَك ُمتَِّفُقوَن َعَلى الرَّبِّ
َكذِلَك ١٤َأَقِلیٌل َأنََّك َأْصَعْدَتَنا ِمْن َأْرٍض َتِفیُض َلَبًنا َوَعَسًال ِلُتِمیَتَنا ِفي اْلَبرِّیَِّة َحتَّى َتَتَرَأَس َعَلْیَنا َترَُّؤًسا؟ ١٣! َال َنْصَعُد«: َفَقاَال

 .»!َھْل َتْقَلُع َأْعُیَن ھُؤَالِء اْلَقْوِم؟ َال َنْصَعُد. َال َأْعَطْیَتَنا َنِصیَب ُحُقول َوُكُروٍمَلْم َتْأِت ِبَنا ِإَلى َأْرٍض َتِفیُض َلَبًنا َوَعَسًال، َو
. »ِمْنُھْمِحَماًرا َواِحًدا َلْم آُخْذ ِمْنُھْم، َوَال َأَسْأُت ِإَلى َأَحٍد . َال َتْلَتِفْت ِإَلى َتْقِدَمِتِھَما«: َفاْغَتاَظ ُموَسى ِجدا َوَقاَل ِللرَّب١٥ِّ

َوُخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُھ، ١٧ُكْن َأْنَت َوُكلُّ َجَماَعِتَك َأَماَم الرَّبِّ، َأْنَت َوُھْم َوَھاُروُن َغًدا، «: َوَقاَل ُموَسى ِلُقوَرَح١٦
. »َوَأْنَت َوَھاُروُن ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُھ.  َوَخْمِسیَن ِمْجَمَرًةِمَئَتْیِن. َواْجَعُلوا ِفیَھا َبُخوًرا، َوَقدُِّموا َأَماَم الرَّبِّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُھ

َفَأَخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْجَمَرَتُھ َوَجَعُلوا ِفیَھا َناًرا َوَوَضُعوا َعَلْیَھا َبُخوًرا، َوَوَقُفوا َلَدى َباِب َخْیَمِة االْجِتَماِع َمَع ُموَسى ١٨
 .ِھَما ُقوَرُح ُكلَّ اْلَجَماَعِة ِإَلى َباِب َخْیَمِة االْجِتَماِع، َفَتَراَءى َمْجُد الرَّبِّ ِلُكلِّ اْلَجَماَعِةَوَجَمَع َعَلْی١٩. َوَھاُروَن

 :َوَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَھاُروَن َقاِئًال٢٠



 ٢٥٣

الّلُھمَّ، ِإلَھ َأْرَواِح َجِمیِع «: ا َعَلى َوْجَھْیِھَما َوَقاَالَفَخر٢٢َّ. »اْفَتِرَزا ِمْن َبْیِن ھِذِه اْلَجَماَعِة َفِإنِّي ُأْفِنیِھْم ِفي َلْحَظٍة«٢١
اْطَلُعوا ِمْن : َكلِِّم اْلَجَماَعَة َقاِئًال«٢٤: َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئًال٢٣» اْلَبَشِر، َھْل ُیْخِطُئ َرُجٌل َواِحٌد َفَتْسَخَط َعَلى ُكلِّ اْلَجَماَعِة؟

 .»َرَح َوَداَثاَن َوَأِبیَراَمَحَواَلْي َمْسَكِن ُقو
اْعَتِزُلوا َعْن ِخَیاِم «: َفَكلََّم اْلَجَماَعَة َقاِئًال٢٦. َفَقاَم ُموَسى َوَذَھَب ِإَلى َداَثاَن َوَأِبیَراَم، َوَذَھَب َوَراَءُه ُشُیوُخ ِإْسَراِئیَل٢٥

َفَطَلُعوا ِمْن َحَواَلْي َمْسَكِن ُقوَرَح َوَداَثاَن ٢٧. » ِلَئالَّ َتْھِلُكوا ِبَجِمیِع َخَطاَیاُھْمھُؤَالِء اْلَقْوِم اْلُبَغاِة، َوَال َتَمسُّوا َشْیًئا ِممَّا َلُھْم
ا َتْعَلُموَن َأنَّ ِبھَذ«: َفَقاَل ُموَسى٢٨. َوَأِبیَراَم، َوَخَرَج َداَثاُن َوَأِبیَراُم َوَوَقَفا ِفي َباِب َخْیَمَتْیِھَما َمَع ِنَساِئِھَما َوَبِنیِھَما َوَأْطَفاِلِھَما

ِإْن َماَت ھُؤَالِء َكَمْوِت ُكلِّ ِإْنَساٍن، َوَأَصاَبْتُھْم َمِصیَبُة ٢٩. الرَّبَّ َقْد َأْرَسَلِني َألْعَمَل ُكلَّ ھِذِه اَألْعَماِل، َوَأنََّھا َلْیَسْت ِمْن َنْفِسي
 اْبَتَدَع الرَّبُّ ِبْدَعًة َوَفَتَحِت اَألْرُض َفاَھا َواْبَتَلَعْتُھْم َوُكلَّ َما َلُھْم، َفَھَبُطوا َولِكْن ِإِن٣٠. ُكلِّ ِإْنَساٍن، َفَلْیَس الرَّبُّ َقْد َأْرَسَلِني

 .»َأْحَیاًء ِإَلى اْلَھاِوَیِة، َتْعَلُموَن َأنَّ ھُؤَالِء اْلَقْوَم َقِد اْزَدَرْوا ِبالرَّبِّ
َوَفَتَحِت اَألْرُض َفاَھا َواْبَتَلَعْتُھْم َوُبُیوَتُھْم َوُكلَّ َمْن ٣٢ِم، اْنَشقَِّت اَألْرُض الَِّتي َتْحَتُھْم، َفَلمَّا َفَرَغ ِمَن التََّكلُِّم ِبُكلِّ ھَذا اْلَكَال٣١

 اَألْرُض، َفَباُدوا ِمْن َبْیِن َفَنَزُلوا ُھْم َوُكلُّ َما َكاَن َلُھْم َأْحَیاًء ِإَلى اْلَھاِوَیِة، َواْنَطَبَقْت َعَلْیِھِم٣٣َكاَن ِلُقوَرَح َمَع ُكلِّ اَألْمَواِل، 
َوَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد ٣٥. »َلَعلَّ اَألْرَض َتْبَتِلُعَنا«: َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َحْوَلُھْم َھَرُبوا ِمْن َصْوِتِھْم، َألنَُّھْم َقاُلوا٣٤. اْلَجَماَعِة

 .ًال الَِّذیَن َقرَُّبوا اْلَبُخوَرالرَّبِّ َوَأَكَلِت اْلِمَئَتْیِن َواْلَخْمِسیَن َرُج
ُقْل َألِلَعاَزاَر ْبِن َھاُروَن اْلَكاِھِن َأْن َیْرَفَع اْلَمَجاِمَر ِمَن اْلَحِریِق، َواْذِر النَّاَر ُھَناَك «٣٧: ُثمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئًال٣٦

یَن ِضدَّ ُنُفوِسِھْم، َفْلَیْعَمُلوَھا َصَفاِئَح َمْطُروَقًة ِغَشاًء ِلْلَمْذَبِح، َألنَُّھْم َقْد َقدَُّموَھا َأَماَم َمَجاِمَر ھُؤَالِء اْلُمْخِطِئ٣٨. َفِإنَُّھنَّ َقْد َتَقدَّْسَن
َمَھا اْلُمْحَتِرُقوَن، َوَطَرُقوَھا َفَأَخَذ َأِلَعاَزاُر اْلَكاِھُن َمَجاِمَر النَُّحاِس الَِّتي َقد٣٩َّ. »َفَتُكوُن َعَالَمًة ِلَبِني ِإْسَراِئیَل. الرَّبِّ َفَتَقدََّسْت
َتْذَكاًرا ِلَبِني ِإْسَراِئیَل، ِلَكْي َال َیْقَتِرَب َرُجٌل َأْجَنِبيٌّ َلْیَس ِمْن َنْسِل َھاُروَن ِلُیَبخَِّر َبُخوًرا َأَماَم الرَّبِّ، َفَیُكوَن ٤٠ِغَشاًء ِلْلَمْذَبِح، 

 .ُھ الرَّبُّ َعْن َیِد ُموَسىِمْثَل ُقوَرَح َوَجَماَعِتِھ، َكَما َكلََّم
َوَلمَّا اْجَتَمَعِت ٤٢. »َأْنُتَما َقْد َقَتْلُتَما َشْعَب الرَّبِّ«: َفَتَذمََّر ُكلُّ َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئیَل ِفي اْلَغِد َعَلى ُموَسى َوَھاُروَن َقاِئِلیَن٤١

َفَجاَء ٤٣. ِة االْجِتَماِع َوِإَذا ِھَي َقْد َغطَّْتَھا السََّحاَبُة َوَتَراَءى َمْجُد الرَّبِّاْلَجَماَعُة َعَلى ُموَسى َوَھاُروَن اْنَصَرَفا ِإَلى َخْیَم
ِاْطَلَعا ِمْن َوَسِط ھِذِه اْلَجَماَعِة، َفِإنِّي ُأْفِنیِھْم «٤٥: َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َقاِئًال٤٤. ُموَسى َوَھاُروُن ِإَلى ُقدَّاِم َخْیَمِة االْجِتَماِع

ُخِذ اْلِمْجَمَرَة َواْجَعْل ِفیَھا َناًرا ِمْن َعَلى اْلَمْذَبِح، َوَضْع َبُخوًرا، «: ُثمَّ َقاَل ُموَسى ِلَھاُروَن٤٦. َفَخرَّا َعَلى َوْجَھْیِھَما. »ِبَلْحَظٍة
َفَأَخَذ َھاُروُن َكَما َقاَل ٤٧. »َقِد اْبَتَدَأ اْلَوَبُأ. ْن ِقَبِل الرَّبَِّواْذَھْب ِبَھا ُمْسِرًعا ِإَلى اْلَجَماَعِة َوَكفِّْر َعْنُھْم، َألنَّ السََّخَط َقْد َخَرَج ِم

َوَوَقَف َبْیَن ٤٨. َفَوَضَع اْلَبُخوَر َوَكفََّر َعِن الشَّْعِب. ُموَسى، َوَرَكَض ِإَلى َوَسِط اْلَجَماَعِة، َوِإَذا اْلَوَبُأ َقِد اْبَتَدَأ ِفي الشَّْعِب
ُثمَّ ٥٠. َفَكاَن الَِّذیَن َماُتوا ِباْلَوَبِإ َأْرَبَعَة َعَشَر َأْلًفا َوَسْبَع ِمَئٍة، َعَدا الَِّذیَن َماُتوا ِبَسَبِب ُقوَرَح٤٩. اِء َفاْمَتَنَع اْلَوَبُأاْلَمْوَتى َواَألْحَی

  ١٦ددالع) .َرَجَع َھاُروُن ِإَلى ُموَسى ِإَلى َباِب َخْیَمِة االْجِتَماِع َواْلَوَبُأ َقِد اْمَتَنَع
  

  

  :القرآنیة) حروق(فاصیلھا الخرافیة من قصة قارون، فقریبة بتالھاجادةوأما القصة حسب أسطورة  -
  

 THE REBELLION OF KORAH )تمرد قورح(، من موضوع من قصة قورح الھاجادیةجزء ترجمة مرشد إلى اإللحاد ل
  

ة   .  ألن مصیرًا مماثًال قدر لقورحلم یكن الكنعانیون ھم الوحیدون الذین لم یستمتعوا بثروتھم ومالھم،      یَن خزان لقد كان أم
ن   بغٍلفرعون، وامتلك كنوزًا ضخمة جدًا بحیث استخدم ثالثمئة      وزه، لك اه   " أبیض لحمل مفاتیح كن ي بغن " ال یفتخر الغن

ھ      ،]المترجم _٢٣: ٩إرمیا  [ ھ وملكیت ین حیاَت ھ خسر االثن ك ثروات     . ألن قورح من خالل إثم ورح تمل د أحرز ق ذ لق  هھ بھ
ات،          _ ت الِعجافاوأثناء السن _عندما جمع یوسف    : یقةالطر ات عظیم الث بنای ة، نصب ث وزًا عظیم وب كن ع الحب ن بی م

ة       ات الثالث ذه الخزان دى ھ روح إح ان   . طولھا وعرضھا وارتفاعھا مئة ذراٍع، وسلمھنَّ إلى فرعوَن، اكتشف ق سببھا ك وب
  .ِھغناه الذي جعلھ مغرورًا، وأدى تكبُره إلى سقوِط

  
اثیین  وریحكي النص أن ق   اتیین ف  (ح اعترض على تعیین أحٍد غیره رئیسًا للقھ ة  القھ ة العربی بط الوي  ) ي الترجم ن ِس ، م

ن ألی  ق م ھ أح رى أن ان ی ھ ك ھ صألن م تعیین ذي ت شیرة  (افان ال رئیس لع ن الوي ، وال ات ب ن قھ ل ب ن عزیئی صافان ب ألی

sh
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ان األصغر     )المترجم_دائرة المعارف الكتابیة_١٣: ٢٩أخ ٢ ، ٨: ١٥أخ ١ ،٣٠: ٣عد _القھاتیین   ازان ك د ألیف  ،ألن ج
  .إلخ....  ھو االبن الثاني لھ، لذلك قرر مقاومة موسى والتمرد علیھهمن أبناء قھاث، في حین كان جد

  
وت ھارون     وراة      . ثم في سیاق باقي الروایة بفعل الدسائس إلیھ حقد على ُملك موسى وكھن ي الت سأل موسى ف م صار ی  ث

ت            اب البی ى ب وراة عل أسئلة ماكرة فیھا تالعب لغوي أو صعوبة إجابة كمسائل أھداب الثیاب األرجوانیة وتعلیق كالم الت
  إلخ...وسؤال فقھي صعب محرج عن تحدید األبرص

  
ع والذ      ) تجدیفًا(فتنسب لھ القصة ) یتمادى أكثر(ثم حسب األسطورة   ٍد رائ ن نق رأت م ا ق ن أروع م ع على التوراة، ھو م

  ومتمیز للتوراة 
  

ا                   وراة، وتعالیمھ شریعة الت ل تزرعھ ل ا حق سكن بجواره ولھ ت ت ان كان ا بنت ة لھ رأة أرمل ذ ام ن تنفی فیتكلم ضاربًا مثًال ع
ا أرادت المرأة حرَث                    ي أجسادھن، فلم ن ف ظ أرواحھ واتھن ویحف یم رمق حی ا یق د م ن العائ دیھم م القاسیة، وھم بالكاد ل

ال موسى     ." ال تحرثي بثوٍر وحماٍر سویة": الحقل، برز موسى، وقال  ذور، ق ذر الب ي ب ذوٍر   : "ثم لما بدأت ف ذري بب ال تب
ا          رز موسى وأمرھ : من أنواٍع مختلفة، ثم لما نبتت الثمار األولیات في حقل األرملة المسكینة، ولما جاء وقُت الحصاِد، ب

رز        وبعدما عملت كل ما أمر  ." ال تحصدي زوایا الحقل، لتركھا للفقراء     " وب، ب ذ الحب ى وشك أخ ت عل  بھ موسى، وكان
ی  ، ثم لما وجدت العملیة برین األول والثاني للكاھن الُعش ، الرفیعة اعطني: "وقال م یحی ن، عد حسم كل الفرائض لن تجعلھ

ھ         لََباعت الحق  ة ألن ت مخطئ  ، وبالعائد اشترت خرافًا، على أمل أن تستفید بالصوِف وبصغاِر الخراف، لكنھا مع ذلك كان
في وقت . عندما ُوِلَد بكور الِخراِف برز ھارون وطلبھم ألن البكر یعود إلى الكاھِن، وكان لھا تجربة مماثلة مع الصوف        

ل           ن ك ًا م ب خروف اًَ وطل ة الحق ا ثانی القصِّ برز لھا ھارون وطلب أول صوِف الخراف، ولكنھ لم یكتِف بھذا، بل برز لھ
لھ حق المطالبة بھ، فكان ھذا أكثر مما تحتمل المرأة الصبورة، فذبحت الخراَف، عشرة، الذي ثانیة، طبقًا للشریعة، كان       

صدَر             ب ال وراِة، وطل ى الت ھ عل ي مطالبت ستندًا ف بفرض أنھا ستصیر آمنة اآلن، في حیازِتھا لكل اللحم، فبرز ھارون، م
َك، دْع الل : "والساَق والشحوَم، فتقول المرأةُ    اع     حتى ذبُح الخراِف لم ینقْذني من ة االجتم ًا لخیم وَن مكرَّس َم لیك ول  ."  ح فیق

ا      ."  كل شيء في إسرائیل ُكرَِّس لي، سیكوُن الكّل لي      : "ھارون ة وبنتیھ ًا األرمل ثم یغادر آخذًا معھ لحوَم الخراف، تارك
  ." ھیٍةذانك الرجالِن، موسى وھارون، اللذان یمرراِن تصرفاِتھم القاسیة كقوانیَن إل: "یبكیَن بمرارٍة، قال قورح

  
  إلخ.........بأمثال وكالٍم كھذا كان قورح ینتقد التوراة ویقاوم موسى وھارون

  
د                   ( د ناق ا ھو ملح ن كتبھ أن م ًا وك ا حق ة، استمتعُت بھ شریعة الیھودی ن ال ة م ة واقعی دیا ھزلی ة وكومی قصة إلحادیة رائع

  )المترجم_!عبقرّي، وخصوصًا أّنا نالحظ عدم الرد علیھا في القصة
  

دعوِة إل   (سى وھارون،   باإلضافة إلى االتھامات المألوفة في التوراة ضد مو   ھاجادیة القصة ال  تقول وه بال اة ال  واتھم ى حی
  إلخ القصة...بل وتمادوا وحاولوا رجَمھ لوال أن حماه اهللا.) أخالقیة لدرجِة أنھم حذَّروا زوجاِتھم بأن یبَقْیَن بعیداٍت عنھ

  :ھا فقرةتأتي نھایة القصة ھكذا، نترجم من
  

ذین  روح، ال اِع ق ن أتب ر ع صرِف النظ سیب ین والخم تھم األرض، المئت وا    ابتلع ارون فالق ع ھ وَر م ّدموا البخ ذین ق ن ال
یھم وأحرقتھم         ت عل ورح          ، حتوفھم بناٍر سماویٍة نزل ان ق وِت ك ى أفظَع أشكاِل الم ذي الق ن ال ھ البخور،    . لك ًا بتقدیِم ھالك

ورح    .   في األرض، واختفىتدحرج في شكل كرِة ناٍر إلى الھوة  اب المضاَعف لق ذا العق ان   . لقد كان ھناك سبٌب لھ و ك فل
ِة اهللا،            دم عدال ن ع اب، اشتكوا م قد أخذ عقاَبھ بالحرق فقط، لكان الذین ابتلعتھم األرض ولم یروا قروَح یعاقُب بھذا العق

ھ األرض دون     ، ورغم]أوردنا العذاَب[=لقد كان قورح ھو من أغرقنا في الھالكِ : "قائلین د ابتلعت ھ، لق  ذلك ھو ھرَب من
  ."مالقاِة الموِت بالناِر

  
  .ثم لكن الذین قد أھلكتھم الناُر سیشتكون من عدم عدالِة اِهللا التي سمحْت لمسبِِّب ھالِكھم للمضيِّ غیَر معاَقٍب

  

sh
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  .ي عقوبتھماآلَن، كل من الذین ماتوا بالنار والذین ماتوا بابتالع ارِض، رأوا قائدھم یشاِرُك ف
  

یمِ    . لم تكِف للتكفیِر عن ذنوِب قورَح وصحِبھِ  _ رغَم ذلكَ _ھذه المیتة الفظیعة   ي الجح ستمّر ف اَبھم ی ذبون   . ألنَّ عق م یع إنھ
ذي    ]المترجم_الشھر القمرّي العبرّي[وفي نھایة ثالثین یومًا    د الموضِع ال  ، یقذفھم الجحیُم ثانیة قرَب سطِح األرِض، عن

سمع        . هاْبُتِلعوا عندَ  ك الموضع ی ى ذل ى األرض عل وِم عل ك الی وراة     ":الصراخ من یضْع أذَنھ في ذل موسى صادٌق، والت
  إلخ." .........صادقٌة، لكننا الكاذبون

  
ي    ھ فجفت، ووضع أ        bar bar Ḥanaأحد العرب أرى الرب ة علی ك      ذالموضع ووضع صوفة مبتل ھ سمع ذل ھ فحكى أن ن
   الیھودیةالكالم حسب الموسوعة

  
 Korahمادة / ادر القصة باالستعانة بالموسوعة الیھودیةمص

 
(Pes. 119a; Sanh. 110a, Num. R. xxii. 7; comp. Ex. R. li. 1, Num. R. xviii. 1; Tan., Ḳoraḥ, 3, (Num. R. xviii. 2; Tan. 
l.c, Midr. Agadah to Num. xvi. 8; Yalḳ., Num. 750; comp. Num. R. l.c.; Tan. l.c.; Sanh. 110a, Num. R. xviii. 2-3; 
Tan., Ḳoraḥ, 4-6, Yer. Sanh. x. 1; Num. R. l.c , (Num. R. l.c. 14; Tan., Ḳoraḥ, 23, Gen. R. xcviii. 3 , Ab. R. N. 
xxxvi.; Num. R. xviii. 11; comp. Sanh. 109b, B. B. 74a; comp. Tan., ed. Buber, Ḳoraḥ, Supplement) 

 
  

  فعكتب ابن المق
  

ھ األرض  حدد من ھو قارون الشخص الغني المعاصر لموسى والذي خسف أأحاول في ھذا الموضوع أن  ك  ، اهللا ب وذل
رج    الواردة في كتاب، الھاجادةعلى ضوء قصص  ویس جینزب ود  ( ل دس      ، )أساطیر الیھ اب المق ي الكت م أجد ف ث ل  حی

ن     صیات المعاصرة لموسىالیھودي بأسفاره ما یكفي للتعرف على شخصیة قارون من بین الشخ الرغم م د ب بشكل مؤك
ارون الشخص قترح مسبقاا  عبد الوھاب النجار) قصص االنبیاء( أن مؤلف كتاب ورح  یة التوراتیة المقابلة لق إال ،  ھي ق

  ن اهللا خسف بھا األرضأفي ما یقابل القصة القرآنیة  ة ما ذكرتھ التوراة عن ھذه الشخصیأن كل
  

اب   ) الجزء الخامس /موسى(من الفصل  )تمّرد قورح(موضوع ولى من األ نترجم ھنا الفقرة ود  (من كت  )أساطیر الیھ
 :ةھامللتعرف على تفاصیل 

م      ذین ل دین ال وا الوحی م یكون الھم    الكنعانیون ل روتھم وم ستمتعوا بث شابھاً  مصیراً ألن،ی ورح     م ّدر لق د ق ان ق ان   .  ك د ك فق
  .....مفاتیح كنوزه  لدرجة أنھ وّظف ثالثمائة بغل أبیض لیحملواوكان یمتلك ثروة ھائلة، ألموال فرعون خازنًا

 
ى           بقیة القصة تتكلم عن كیف أن قورح كان ي إسرائیل إل ة بن ك خالل رحل ھ وذل ي سلب زعامت یكید لموسى ویرغب ف

م ، ادرض المیعأ وع إث اقبون (ن موض ھ یع ورح ومخیم أن  ی)ق ورح ب ب ق ف أن اهللا عاق ن كی ھ األرض تكلم ع ، ابتلعت
  :نترجم ما ورد في ھذا

 
ل األرض  من غیر عالقة ألتباع قورح ھؤالء ة ن إف ،والذین ابتلعوا من قب دموا البخور      وخمسین رجالً  المئ ذي ق ن ال  م

ذي  .لقوا حتفھم بالنار السماویة التي نزلت من السماء على قرابینھم فالتھمتھم  مع ھارون ن ال ان      ولك ة ك ى أشنع میت الق
  ......كرة ناریة إلى فتحة في األرض واختفى ثم تدحرج في شكل، نار عند تقدیمھ القربانالذي التھمتھ ال. قورح 

  
وراة وأ          نا اقترح أنأ و ي الت ذي وردت قصتھ ف ورح ال رآن ھو ق ي الق ھ    ؤقارون الوارد اسمھ ف ا ذھب إلی د م د  ی  عب

  )قصص األنبیاء (النجار في كتابھ الوھاب
ي   ( القصص التلمودیة وكما ورد في موضوع حیث تقول...یًا جدًاولكن التلمود أضاف أنھ كان شخصًا ثر   روة الت الث

رھم    :  بین البشر رجالن ھما األغنى كان ھنالكتقول أنھ ، )تجلب الخراب ین غی ان ب ود وھام  .Num. R) .قورح بین الیھ

sh
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xxii. 7; comp. Ex. R. li. 1) اج الكثی    تاستخدم الھاجادة كما أن ي تحت اتیح الت ا     تعبیر المف الین لرفعھ ن الحّم ة  (ر م ثالثمائ
روة  ، )مفاتیح كنوزه بغل لحمل م ث ارون  بنفس الطریقة التي عبر فیھا القرآن عن كبر حج ارون     ، ق ر یكون ق ذا التعبی وبھ

م قصصھ       محمد سمع القصة شفویًا من شخص یھودي  قترح أیضًا أنھو قورح بما ال یقبل الشك وأ ة معظ ي حال ا ف  كم
ذا  ، األرض كما أن قارون في القرآن قد خسفت بھھاجادیة، بین القصة التوراتیة والتفاصیل ال اولم یستطع أن یفرق م وھ

ز                  ما یؤكده التوراة وا    شافھ للكن ن قصة اكت ھ م دي فلعل م عن ى عل ھ عل رآن أوتیت ي الق ھ ف ا قول ورح، أم لتلمود عن نھایة ق
   .المخبوء

 
 :، ونصھاالقصص انظروا سورة

 
ُھ        ِإنَّ َقاُروَن َكاَن   { ُھ َقْوُم اَل َل وَِّة ِإْذ َق ي اْلُق ْصَبِة ُأوِل وُء ِباْلُع ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْیِھْم َوآَتْیَناُه ِمْن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُھ َلَتُن

َسَن    َواْبَتِغ ِفیَما آَتاَك اللَُّھ الدَّاَر اآلِخ) ٧٦(ال َتْفَرْح ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَفِرِحیَن   ا َأْح ِسْن َكَم َرَة َوال َتنَس َنِصیَبَك ِمْن الدُّْنَیا َوَأْح
ْد  ) ٧٧(اللَُّھ ِإَلْیَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اَألْرِض ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن       َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم َیْعَلْم َأنَّ اللََّھ َق

وَن          َأْھَل وِبِھْم اْلُمْجِرُم ْن ُذُن ْسَأُل َع ًا َوال ُی ُر َجْمع وًَّة َوَأْكَث ِھ    ) ٧٨(َك ِمْن َقْبِلِھ ِمْن الُقُروِن َمْن ُھَو َأَشدُّ ِمْنُھ ُق ى َقْوِم َرَج َعَل َفَخ
َم     ) ٧٩( َقاُروُن ِإنَُّھ َلُذو َحظٍّ َعِظیٍم ِفي ِزیَنِتِھ َقاَل الَِّذیَن ُیِریُدوَن اْلَحَیاَة الدُّنَیا َیا َلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتيَ  وا اْلِعْل ِذیَن ُأوُت اَل الَّ َوَق

ْن      ) ٨٠(َوْیَلُكْم َثَواُب اللَِّھ َخْیٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َوال ُیَلقَّاَھا ِإالَّ الصَّاِبُروَن      ُھ ِم اَن َل ا َك َداِرِه اَألْرَض َفَم َفَخَسْفَنا ِبِھ َوِب
ُسُط      ) ٨١(نُصُروَنُھ ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَما َكاَن ِمْن الُمْنَتِصِریَن      ِفَئٍة یَ  َھ َیْب َأنَّ اللَّ وَن َوْیَك اَألْمِس َیُقوُل َوَأْصَبَح الَِّذیَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُھ ِب

  ٨١-٧٦: القصص}  ِبَنا َوْیَكَأنَُّھ ال ُیْفِلُح اْلَكاِفُروَنالرِّْزَق ِلَمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَیْقِدُر َلْوال َأْن َمنَّ اللَُّھ َعَلْیَنا َلَخَسَف
  

وزه   ھذا التعبیر  اتیح كن ضاً    عن مف ود أی ي التلم ذكر     ، موجود ف م ت وراة ل ضًا الت ھ أأی يّ  ن ى     إ، غن د عل د محم د اعتم ذن لق
ة  ةمصادر یھودی صة موسى ھاجادی ق بق ا یتعل حابھأو  بم شكلة ، ص ا م اذجة و فیھ ة س ا الحكای ل إ...طبع ف یتنق ذ كی

 ن خزانة فورت نوكس في أمیركاأعتقد أال ...سیناء وصحارى مصر وفلسطین بكنوزه الھائلة   في قارون في البوادي
درالي ( زین الف وي الخ م  ) تحت ذا الك اتیح بھ ك مف ى أي ح....تمتل ذه اعل افإل ھ سلة ةض ى سل ن    إل د م ات محم اقتباس
  .ھاجادوتال
  

ة ن تفأالزھور بدائعلقد قرأت كتاب  ھ   (سیر اآلی وء ب ّوة     تن ي الق ى      )....العصبة أول اج ال اتیح تحت ت المف ھ كان  عشرات ان
ت  بغالً  ٤٠ الیھودیة ووصلت حمولة مفاتیح ثروتھ إلى درجة أن األسطورةیطابق الوصف في  ھذا..البغال لحملھا   كان

ع     )وسىأمرھا أن تخضع لم(تلك المفاتیح فدعا علیھ موسى فسلط اهللا موسى على األرض  تحمل ا موسى أن تبتل فأمرھ
م  ن األرض أن تكمل          قارون فابتلعتھ إلى ركبتیھ فاستغاث بموسى فقال لھ موسى أل ب م م طل ن قصة فرعون ث تعظ م ت

  .ابتالعھ فابتلعتھ وانتھى
  
 
م فرعون     ن عرفنا من أین جاءت فكرة محمد عن أن أعدى اآل ود ھ داء الیھ ارون   أع ان وق ي   األ،  وھام والن اشتركا ف

ادة   كونھ ا حاوال إب ة            م ة سلطتھم الدینی ین والكھن ارون حاول منازعة موسى وھارون وسائر الالوی ود وق ھؤالء  ، الیھ
ا    أغنى شخص) ستیرأ  قصةصاحب(یعتبر التلمود ھامان، اشتركوا أیضًا في غناھم الفاحش اریخ كم غیر یھودي في الت

  .ن قورح ھو أغنى یھوديأ
  
  :قصة ووضعھ في نصوص دینھ اإلسالم محمد من الاقتبسھمالحظات على ما *
  
سب      :  أوًال- ھ ح ھ وجاھ ھ وزخرف ھ وزینت ل أبھت رج بك ین خ راھیم ح ع إب رود م ك نم صة المل ذ ق دًا أخ ظ أن محم نالح

  .ھا لقورحا، وأعطھاجادیةاألسطورة ال
  
ھ یتقصد وعظ م      ھاجادیةمالمح ) قارون( كذلك أعطى محمد لقورح   - ة، وكأن ح التوراتی اء   ، وتجاھل المالم ري أغنی تكب

  .مضر من قریش وثقیف



 ٢٥٧

  :روى البخارّي
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد َعْن ِإْسَماِعیَل َعْن َقْیٍس َعْن َأِبي َمْسُعوٍد َقاَل َوَأَشاَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ -  ٥٣٠٣
َمِن اْلِإیَماُن َھا ُھَنا َمرََّتْیِن َأَلا َوِإنَّ اْلَقْسَوَة َوِغَلَظ اْلُقُلوِب ِفي اْلَفدَّاِدیَن َحْیُث َیْطُلُع َقْرَنا الشَّْیَطاِن َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَیِدِه َنْحَو اْلَی

  َرِبیَعَة َوُمَضَر
  

ِھ          َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ِإْسَماِعیَل َقاَل َحدََّثِني َقْیٌس َعْن  - ٣٣٠٢ وُل اللَّ اَر َرُس اَل َأَش ْسُعوٍد َق ي َم ٍرو َأِب ِن َعْم ُعْقَبَة ْب
اِب         وِل َأْذَن َد ُأُص َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَیِدِه َنْحَو اْلَیَمِن َفَقاَل اْلِإیَماُن َیَماٍن َھا ُھَنا َأَلا ِإنَّ اْلَقْسَوَة َوِغَلَظ اْلُقُلوِب ِفي اْلَفدَّاِدیَن ِعْن

  ِإِبِل َحْیُث َیْطُلُع َقْرَنا الشَّْیَطاِن ِفي َرِبیَعَة َوُمَضَراْل
  

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َقاَل َحدََّثَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِھَشاٍم َوَأُبو - ٨٠٣
ِد الرَّْحَمِن َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َكاَن ُیَكبُِّر ِفي ُكلِّ َصَلاٍة ِمْن اْلَمْكُتوَبِة َوَغْیِرَھا ِفي َرَمَضاَن َوَغْیِرِه َفُیَكبُِّر ِحیَن َیُقوُم ُثمَّ َسَلَمَة ْبُن َعْب

َلَك اْلَحْمُد َقْبَل َأْن َیْسُجَد ُثمَّ َیُقوُل اللَُّھ َأْكَبُر ِحیَن َیْھِوي َساِجًدا ُیَكبُِّر ِحیَن َیْرَكُع ُثمَّ َیُقوُل َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه ُثمَّ َیُقوُل َربََّنا َو
َیُقوُم ِمْن ُثمَّ ُیَكبُِّر ِحیَن َیْرَفُع َرْأَسُھ ِمْن السُُّجوِد ُثمَّ ُیَكبُِّر ِحیَن َیْسُجُد ُثمَّ ُیَكبُِّر ِحیَن َیْرَفُع َرْأَسُھ ِمْن السُُّجوِد ُثمَّ ُیَكبُِّر ِحیَن 

اْلُجُلوِس ِفي اِلاْثَنَتْیِن َوَیْفَعُل َذِلَك ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة َحتَّى َیْفُرَغ ِمْن الصََّلاِة ُثمَّ َیُقوُل ِحیَن َیْنَصِرُف َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه ِإنِّي َلَأْقَرُبُكْم 
 َقاَلا َوَقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َرِضَي - ٨٠٤َم ِإْن َكاَنْت َھِذِه َلَصَلاَتُھ َحتَّى َفاَرَق الدُّْنَیا َشَبًھا ِبَصَلاِة َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ

َك اْلَحْمُد َیْدُعو ِلِرَجاٍل اللَُّھ َعْنُھ َوَكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِحیَن َیْرَفُع َرْأَسُھ َیُقوُل َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا َوَل
َفُیَسمِّیِھْم ِبَأْسَماِئِھْم َفَیُقوُل اللَُّھمَّ َأْنِج اْلَوِلیَد ْبَن اْلَوِلیِد َوَسَلَمَة ْبَن ِھَشاٍم َوَعیَّاَش ْبَن َأِبي َرِبیَعَة َواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن 

   َواْجَعْلَھا َعَلْیِھْم ِسِنیَن َكِسِني ُیوُسَف َوَأْھُل اْلَمْشِرِق َیْوَمِئٍذ ِمْن ُمَضَر ُمَخاِلُفوَن َلُھاللَُّھمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر
  

لنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا َقِبیَصُة َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن اْبِن َذْكَواَن َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َكاَن ا-  ٢٩٣٢
َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْدُعو ِفي اْلُقُنوِت اللَُّھمَّ َأْنِج َسَلَمَة ْبَن ِھَشاٍم اللَُّھمَّ َأْنِج اْلَوِلیَد ْبَن اْلَوِلیِد اللَُّھمَّ َأْنِج َعیَّاَش ْبَن َأِبي َرِبیَعَة اللَُّھمَّ َأْنِج 

   اللَُّھمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر اللَُّھمَّ ِسِنیَن َكِسِني ُیوُسَفاْلُمْسَتْضَعِفیَن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن
  

 َأْخَبَرَنا َأُبو ُنَعْیٍم اْلَفْضُل ْبُن ُدَكْیٍن َحدََّثَنا اْبُن ُعَیْیَنَة َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َسِعیٍد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َلمَّا َرَفَع النَِّبيُّ -  ٦٢٠٠
 اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرْأَسُھ ِمْن الرَّْكَعِة َقاَل اللَُّھمَّ َأْنِج اْلَوِلیَد ْبَن اْلَوِلیِد َوَسَلَمَة ْبَن ِھَشاٍم َوَعیَّاَش ْبَن َأِبي َرِبیَعَة َصلَّى

   َعَلْیِھْم ِسِنیَن َكِسِني ُیوُسَفَواْلُمْسَتْضَعِفیَن ِبَمكََّة اللَُّھمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر اللَُّھمَّ اْجَعْلَھا
  

 َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َعْبِد اللَِّھ السَُّلِميُّ َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َحدََّثِني َساِلٌم َعْن َأِبیِھ َأنَُّھ َسِمَع -  ٤٠٦٩
َم ِإَذا َرَفَع َرْأَسُھ ِمْن الرُُّكوِع ِمْن الرَّْكَعِة اْلآِخَرِة ِمْن اْلَفْجِر َیُقوُل اللَُّھمَّ اْلَعْن ُفَلاًنا َوُفَلاًنا َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ

} اْلَأْمِر َشْيٌء ِإَلى َقْوِلِھ َفِإنَُّھْم َظاِلُموَن َلْیَس َلَك ِمْن { َوُفَلاًنا َبْعَد َما َیُقوُل َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد َفَأْنَزَل اللَُّھ 
َوَعْن َحْنَظَلَة ْبِن َأِبي ُسْفَیاَن َسِمْعُت َساِلَم ْبَن َعْبِد اللَِّھ َیُقوُل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْدُعو َعَلى َصْفَواَن ْبِن 

  }َلْیَس َلَك ِمْن اْلَأْمِر َشْيٌء ِإَلى َقْوِلِھ َفِإنَُّھْم َظاِلُموَن { ٍرو َواْلَحاِرِث ْبِن ِھَشاٍم َفَنَزَلْت ُأَمیََّة َوُسَھْیِل ْبِن َعْم
  

ِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َحدََّثَنا اْبُن ِشَھاٍب َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َوَأ-  ٤٥٦٠
الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَراَد َأْن َیْدُعَو َعَلى َأَحٍد َأْو َیْدُعَو 

َقاَل َسِمَع اللَُّھ ِلَمْن َحِمَدُه اللَُّھمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد اللَُّھمَّ َأْنِج اْلَوِلیَد ْبَن اْلَوِلیِد َوَسَلَمَة ْبَن ِلَأَحٍد َقَنَت َبْعَد الرُُّكوِع َفُربََّما َقاَل ِإَذا 
َھُر ِبَذِلَك َوَكاَن َیُقوُل ِفي َبْعِض ِھَشاٍم َوَعیَّاَش ْبَن َأِبي َرِبیَعَة اللَُّھمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر َواْجَعْلَھا ِسِنیَن َكِسِني ُیوُسَف َیْج

  اْلآَیَة} َلْیَس َلَك ِمْن اْلَأْمِر َشْيٌء { َصَلاِتِھ ِفي َصَلاِة اْلَفْجِر اللَُّھمَّ اْلَعْن ُفَلاًنا َوُفَلاًنا ِلَأْحَیاٍء ِمْن اْلَعَرِب َحتَّى َأْنَزَل اللَُّھ 
  



 ٢٥٨

َنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدََّثَنا ُكَلْیُب ْبُن َواِئٍل َقاَل َحدََّثْتِني َرِبیَبُة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َحدََّثَنا َقْیُس ْبُن َحْفٍص َحدََّث-  ٣٤٩١
اَلْت َفِممَّْن َكاَن ِإلَّا ِمْن ُمَضَر ِمْن َزْیَنُب ِبْنُت َأِبي َسَلَمَة َقاَل ُقْلُت َلَھا َأَرَأْیِت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَكاَن ِمْن ُمَضَر َق

  َبِني النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة
  
أوحى لمحمٍد بفكرة أن اَهللا یضاعف عذاب الجحیم على أو ما یشابھھ من نصوص ھاجادیة  ھاجاديالنص ال:  ثانیًا-

  :المضلین للناس أكثر من الضالین فحسب
  
سَّاَعُة  ) ٤٥(ُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب َفَوَقاُه اللَُّھ َسیَِّئاِت َما َمكَ    { النَّاُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَیْوَم َتُقوُم ال

َتكْ         ) ٤٦(َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب       ِذیَن اْس ضَُّعَفاُء ِللَّ وُل ال اِر َفَیُق ي النَّ اجُّوَن ِف ُتْم       َوِإْذ َیَتَح ْل َأْن ًا َفَھ ْم َتَبع ا َلُك ا ُكنَّ َبُروا ِإنَّ
اِد     ) ٤٧(ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصیبًا ِمْن النَّاِر   ْیَن اْلِعَب َم َب ْد َحَك اِر     ) ٤٨(َقاَل الَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفیَھا ِإنَّ اللََّھ َق ي النَّ ِذیَن ِف اَل الَّ َوَق

اْدُعوا         ) ٤٩(َربَُّكْم ُیَخفِّْف َعنَّا َیْومًا ِمْن اْلَعَذاِب ِلَخَزَنِة َجَھنََّم اْدُعوا   اُلوا َف ى َق اُلوا َبَل اِت َق ُلُكْم ِباْلَبیَِّن ْأِتیُكْم ُرُس ُك َت َقاُلوا َأَو َلْم َت
ي اْلحَ ) ٥٠(َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِریَن ِإالَّ ِفي َضالٍل       َھاُد      ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذیَن آَمُنوا ِف وُم اَألْش ْوَم َیُق دُّْنَیا َوَی اِة ال ْوَم ال  ) ٥١(َی َی

  ٥٢-٤٥: غافر} )٥٢(َینَفُع الظَّاِلِمیَن َمْعِذَرُتُھْم َوَلُھْم اللَّْعَنُة َوَلُھْم ُسوُء الدَّاِر 
  
ا  ) ١٩(ِفُروَن الَِّذیَن َیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوَیْبُغوَنَھا ِعَوجًا َوُھْم ِباآلِخَرِة ُھْم َكا        { ُأْوَلِئَك َلْم َیُكوُنوا ُمْعِجِزیَن ِفي اَألْرِض َوَم

ِصُروَن          اُنوا ُیْب ا َك ِذیَن   ) ٢٠(َكاَن َلُھْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِمْن َأْوِلَیاَء ُیَضاَعُف َلُھْم اْلَعَذاُب َما َكاُنوا َیْسَتِطیُعوَن السَّْمَع َوَم َك الَّ ُأْوَلِئ
  ٢٢ -١٩:  ھود)٢٢(ال َجَرَم َأنَُّھْم ِفي اآلِخَرِة ُھْم اَألْخَسُروَن ) ٢١( َوَضلَّ َعْنُھْم َما َكاُنوا َیْفَتُروَن َخِسُروا َأنُفَسُھْم

  
وَل              { ا الرَُّس َھ َوَأَطْعَن ا اللَّ ا َأَطْعَن ا َلْیَتَن وَن َی اِر َیُقوُل ي النَّ وُھُھْم ِف ا ِإنَّ   ) ٦٦(َیْوَم ُتَقلَُّب ُوُج اُلوا َربََّن ا    َوَق اَدَتَنا َوُكَبَراَءَن ا َس ا َأَطْعَن

  ٦٨-٦٦: الحزاب} )٦٨(َربََّنا آِتِھْم ِضْعَفْیِن ِمْن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُھْم َلْعنًا َكِبیرًا ) ٦٧(َفَأَضلُّوَنا السَِّبیَل 
  
ارِ         { ي النَّ ِس ِف نِّ َواِإلن ْن اْلِج ْبِلُكْم ِم ْن َق ْت ِم ا         َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَل وا ِفیَھ ى ِإَذا ادَّاَرُك ا َحتَّ ْت ُأْخَتَھ ٌة َلَعَن ْت ُأمَّ ا َدَخَل  ُكلََّم

وَن                        ْن ال َتْعَلُم ْعٌف َوَلِك لٍّ ِض اَل ِلُك اِر َق ْن النَّ ْعفًا ِم َذابًا ِض آِتِھْم َع لُّوَنا َف ُؤالِء َأَض ا َھ ْم َربََّن ) ٣٨(َجِمیعًا َقاَلْت ُأْخَراُھْم ُألوالُھ
  ٣٩-٣٨: األعراف} )٣٩ (ْم ُألْخَراُھْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلْیَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكِسُبوَنَوَقاَلْت ُأوالُھ

  
َداِمَنا ِلیَ     { َت َأْق ا َتْح َفِلیَن    َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َربََّنا َأِرَنا الََّذْیِن َأَضالََّنا ِمْن اْلِجنِّ َواِإلْنِس َنْجَعْلُھَم ْن اَألْس ا ِم : فصلت } )٢٩(ُكوَن

٢٩  
  
 خالل ھاجادیة، ومن تلكم النصوص الھاجادیةفي عدة نصوص یھودیة  ذكرت القصة عذاَب القبر، وھو مذكور:  ثالثًا-

 محمد اقتباسمحاورات محمد وصحبھ مع الیھود أضاف تلك العقیدة إلى دینھ، راجع بحثي اآلخر عن عذاب البرزخ و
  .ھاجادیةة العقیدة من الیھودیة اللتلك الفكر

  
  

  : جاء في القصة في آخرھا عن مصیر قورح وأتباعھ، ما قام محمٌد باالستیحاء منھ حین قال- رابعًا
  

  :روى البخارّي في صحیحھ
  

ْخَبَرِني َساِلٌم َأنَّ اْبَن ُعَمَر َحدََّثُھ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َحدََّثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمٍَّد َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا ُیوُنُس َعْن الزُّْھِريِّ َأ-  ٣٤٨٥
اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َبْیَنَما َرُجٌل َیُجرُّ ِإَزاَرُه ِمْن اْلُخَیَلاِء ُخِسَف ِبِھ َفُھَو َیَتَجْلَجُل ِفي اْلَأْرِض ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة َتاَبَعُھ َعْبُد 

   ْبُن َخاِلٍد َعْن الزُّْھِريِّالرَّْحَمِن
  



 ٢٥٩

 َحدََّثَنا آَدُم َحدََّثَنا ُشْعَبُة َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَیاٍد َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َیُقوُل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْو َقاَل -  ٥٧٨٩
َسلََّم َبْیَنَما َرُجٌل َیْمِشي ِفي ُحلٍَّة ُتْعِجُبُھ َنْفُسُھ ُمَرجٌِّل ُجمََّتُھ ِإْذ َخَسَف اللَُّھ ِبِھ َفُھَو َیَتَجْلَجُل ِإَلى َیْوِم َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َو

  اْلِقَیاَمِة
  

َمِن ْبُن َخاِلٍد َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اللَِّھ َأنَّ  َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر َقاَل َحدََّثِني اللَّْیُث َقاَل َحدََّثِني َعْبُد الرَّْح-  ٥٧٩٠
َأَباُه َحدََّثُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َبْیَنا َرُجٌل َیُجرُّ ِإَزاَرُه ِإْذ ُخِسَف ِبِھ َفُھَو َیَتَجلَُّل ِفي اْلَأْرِض ِإَلى َیْوِم 

َیاَمِة َتاَبَعُھ ُیوُنُس َعْن الزُّْھِريِّ َوَلْم َیْرَفْعُھ ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َوْھُب ْبُن َجِریٍر َأْخَبَرَنا اْلِق
ِھ ْبِن ُعَمَر َعَلى َباِب َداِرِه َفَقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َسِمَع النَِّبيَّ َأِبي َعْن َعمِِّھ َجِریِر ْبِن َزْیٍد َقاَل ُكْنُت َمَع َساِلِم ْبِن َعْبِد اللَّ

  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحَوُه
  
  :ھذه القصة توضح لنا ما قصده القرآن بحدیثھ عن من آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا وكان عنده وجیھًا: ًاخامس -
  
  ٦٩: األحزاب} )٦٩(ِذیَن آَمُنوا ال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن آَذْوا ُموَسى َفَبرََّأُه اللَُّھ ِممَّا َقاُلوا َوَكاَن ِعْنَد اللَِّھ َوِجیھًا َیا َأیَُّھا الَّ{
  

ھ    ھاجادیةوال شك أن محمدًا قصد النسخة ال    بابھم ل ة موسى وس ذه     .  من القصة في حدیثھ عن أذی ي ھ ال شكَّ أن البحث ف
شاملة لنصوص اإلسالم              المسألة لیس    ة ضمن الدراسة ال ا القادم ن مباحثن ًا م مقامھ ھنا لطول ھذا البحث، وسنجعلھ بحث

سألة       دة،             اقتباسات عن جزء مخصص لم سألة معق ك الم د، ألن تل د الجدی اب العھ ود وكت اب الیھ ن كت د المكشوفة م  محم
ددھن      وأحداث إیذاء موسى التي نحاول العثور على واحدة منھا ھي ما یقصده   رتھن وتع ل مستحیل، لكث محمد، صعب ب

  :وتوافقھن كلھن مع اآلیة، ویقول محمد
  

  :روى البخارّي
  

  :حدثنا جریر، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال:  أبي شیبة حدثنا عثمان بن- ٣١٥٠
ل، وأعطى        لما كان یوم حنین، آثر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أناسا في القسمة، فأعطى   ن اإلب ة م ن حابس مائ  األقرع ب

ال رجل               سمة، ق ي الق ذ ف آثرھم یومئ دل     : عیینة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، ف ا ع سمة م ذه الق واهللا إن ھ
ل فمن یعدل إذا لم یعد: (واهللا ألخبرن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فأتیتھ فأخبرتھ، فقال: فقلت. فیھا، وما أرید بھا وجھ اهللا  

  ).اهللا ورسولھ، رحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من ھذا فصبر
  

  :سمعت عبد اهللا رضي اهللا عنھ قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا شعبة، عن األعمش قال:  أبو الولید حدثنا-  ٣٤٠٥
ي  :  رجلل قسم النبي صلى اهللا علیھ وسلم قسما، فقا      لم    إن ھذه لقسمة ما أرید بھا وجھ اهللا، فأتیت النب ھ وس صلى اهللا علی

  ).یرحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من ھذا فصبر: فأخبرتھ، فغضب حتى رأیت الغضب في وجھھ، ثم قال
  

لم      : حدثنا سفیان، عن األعمش، عن أبي وائل، عن عبد اهللا قال  :  حدثنا قبیضة  -٤٣٣٥ ھ وس ي صلى اهللا علی سم النب لما ق
م            ما أراد ب: قسمة حنین، قال رجل من األنصار  ھ ث ر وجھ ھ، فتغی لم فأخبرت ھ وس ي صلى اهللا علی ت النب ا وجھ اهللا، فأتی ھ

  ).رحمة اهللا على موسى، لقد أوذي بأكثر من ھذا فصبر: (قال
  

ال    :  بن سعید   حدثنا قتیبة  -٤٣٣٦ ھ ق وم    : حدثنا جریر، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا عن ان ی ا ك لم
ال          حنین آثر النبي صلى اهللا علیھ     ك، وأعطى ناسا، فق ل ذل ة مث ل، وأعطى عیین ن اإلب وسلم ناسا، أعطى األقرع مائة م

ال    : ما أرید بھذه القسمة وجھ اهللا، فقلت : رجل لم، ق ھ وس أكثر     : (ألخبرن النبي صلى اهللا علی د أوذي ب م اهللا موسى، ق رح
  ).من ھذا فصبر
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  ضرب موسى لمالك الموتضرب موسى لمالك الموتضرب موسى لمالك الموت

   مرشد إلى اإللحادكتب الباحث 
  

  : عن محمد مؤسس اإلسالم، قصة موت موسى كالتاليُرِوَي
  

ي             - ١٣٣٩ :قال البخاري في صحیحھ    ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی اُوٍس َع ِن َط ْن اْب ٌر َع ا َمْعَم  َحدََّثَنا َمْحُموٌد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَن
ْلَتِني         ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُأْرِسَل َمَلُك اْلَمْوِت       اَل َأْرَس ِھ َفَق ى َربِّ َع ِإَل كَُّھ َفَرَج اَءُه َص ا َج ِإَلى ُموَسى َعَلْیِھَما السََّلام َفَلمَّ

ا غَ                 لِّ َم ُھ ِبُك ْوٍر َفَل ْتِن َث ى َم َدُه َعَل َضُع َی لِّ     ِإَلى َعْبٍد َلا ُیِریُد اْلَمْوَت َفَردَّ اللَُّھ َعَلْیِھ َعْیَنُھ َوَقاَل اْرِجْع َفُقْل َلُھ َی ُدُه ِبُك ِھ َی ْت ِب طَّ
اَل               اَل َق ٍر َق ًة ِبَحَج ِة َرْمَی َأْرِض اْلُمَقدََّس ْن اْل ُھ ِم َھ َأْن ُیْدِنَی َسَأَل اللَّ آَن َف اَل َفاْل َشْعَرٍة َسَنٌة َقاَل َأْي َربِّ ُثمَّ َماَذا َقاَل ُثمَّ اْلَمْوُت َق

  ْو ُكْنُت َثمَّ َلَأَرْیُتُكْم َقْبَرُه ِإَلى َجاِنِب الطَِّریِق ِعْنَد اْلَكِثیِب اْلَأْحَمِرَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَل
  

  ٣٤٠٧ورواه كذلك في رقم 
  

و              ] ٢٣٧٢ [ :وروى مسلم  دثنا أب ا ح ذا م ال ھ ھ ق ن منب ام ب ن ھم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ع
ى  ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علی      ھ وسلم فذكر أحادیث منھا وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جاء ملك الموت إل

ى اهللا                       ك إل ال فرجع المل ا ق ك الموت ففقأھ سالم عین مل ھ ال م موسى علی ال فلط موسى علیھ السالم فقال لھ أجب ربك ق
اة  تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك ال یرید الموت وقد فقأ عیني قال فرد اهللا إل  یھ عینھ وقال ارجع إلى عبدي فقل الحی

م                        ال ث ھ ق م م ال ث ا سنة ق یش بھ ك تع ن شعرة فإن دك م وارت ی ا ت ترید فإن كنت ترید الحیاة فضع یدك على متن ثور فم
ي        و أن لم واهللا ل تموت قال فاآلن من قریب رب امتني من األرض المقدسة رمیة بحجر قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  م قبره إلى جانب الطریق عند الكثیب األحمر عنده ألریتك
  
  

ھ أن                 ف ل ل وكی در اهللا وأمره، ب اھیم اإلسالمیة عارض موسى ق ًا للمف دًا،فكیف وفق ذا غامضة ج رى القصة ھك ا ن وكم
  یضرب ملك الموت وھو اإلنسان الضعیف، بأي قدرة، ولماذا فعل ھذا، 

  
ا وصلھم    ولعل علماء اإلسالم الكبار قد سمعوا طرفًا من القص       و أن م ة األصلیة عند الیھود، ففسروا بھا ھذا الحدیث، ول

وا أصل                       م خمن ال أنھ ودیین، واحتم راد یھ ن أف ح م ر واض ل مشوه مشوش غی ن نق ل م لم یكن من قراآتھم ودراساتھم ب
و احتم       دم الوضوح ھ ال شبھ  ومسار القصة وحبكتھا دون استعانة بسؤال الیھود عن القصة األصلیة لسد الثغرة فیھا وع

  مستحیل،
  
  

  :عند حدیثھ عن موت موسى) قصص األنبیاء(حیث یقول اإلمام العالم العالمة الحافظ ابن كثیر الدمشقي القرشي في 
  

ب    : ثم تأولھ على أنھ لما رفع یده لیلطمھ، قال لھ        "  ن تعقی ظ؛ م أجب ربك، وھذا التأویل ال یتمشى مع ما ورد بھ اللف
ذا  ولو ا . قولھ أجب ربك بلطمھ    ستمر على الجواب األول لتمشى لھ، وكأنھ لم یعرفھ في تلك الصورة ولم یحمل قولھ ھ

ي               ا ف ان یحب وقوعھ رة ك ورًا كثی ان یرجو أم ھ ك على أنھ مطابق؛ إذ لم یتحقق في الساعة الراھنة أنھ ملك كریم، ألن
ھ      وكان قد سبق في قدرة اهللا. حیاتھ؛ من خروجھم من التیھ، ودخولھم األرض المقدسة  ي التی سالم یموت ف ھ ال  أنھ علی

  .بعد ھارون أخیھ، كما سنبینھ إن شاء اهللا تعالى
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ب          :    ثم تأولھ على أنھ لما رفع یده لیلطمھ، قال لھ  ن تعقی ظ؛ م ھ اللف ا ورد ب ع م ل ال یتمشى م ذا التأوی أجب ربك، وھ
ذا  ولو استمر على الجواب األول لتمشى لھ، وكأنھ لم یعر . قولھ أجب ربك بلطمھ    فھ في تلك الصورة ولم یحمل قولھ ھ

ي               ا ف ان یحب وقوعھ رة ك ورًا كثی ان یرجو أم ھ ك على أنھ مطابق؛ إذ لم یتحقق في الساعة الراھنة أنھ ملك كریم، ألن
ھ      . حیاتھ؛ من خروجھم من التیھ، ودخولھم األرض المقدسة  ي التی سالم یموت ف ھ ال وكان قد سبق في قدرة اهللا أنھ علی

  ."یھ، كما سنبینھ إن شاء اهللا تعالىبعد ھارون أخ
  
  

ة األصلیة        ن القصة الیھودی ھ شبھ م داً     _ثم یقول شیئا فی ھ مشوَّه ومشوَّش ج و أن شوع       _ ول ي ی ن قصة النب ھ ع د حدیث عن
  :بن نون خلیفة موسى للنبوة والحكم،منقول من اإلسرائیلیات،حیث یقول) یوشع(
  

من أن النبوة حولت من موسى إلى یوشع في : ن عن محمد بن إسحاقوأما ما حكاه ابن جریر وغیره من المفسری           " 
یا كلیم اهللا إني : آخر عمر موسى، فكان موسى یلقى یوشع فیسألھ ما أحدث اهللا إلیھ من األوامر والنواھي، حتى قال لھ      

. حیاة وأحب الموتفعند ذلك كره موسى ال. كنت ال أسألك عما یوحي اهللا إلیك حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك     
ى           ففي ھذا نظر، ألن      ھ، حت ع أحوال ن جمی ھ م ن اهللا إلی شریع والكالم م وحي والت موسى علیھ السالم لم یزل األمر وال
ك                 . توفاه اهللا عز وجل    ھ عین مل ن قصة فقئ ي الصحیح م دمنا ف ا ق د اهللا، كم ًا عن دلًال وجیھ ًا م زل معززًا مكرم م ی ول

ال        الموت، ثم بعثھ اهللا إلیھ إن كا      شھا، ق ده سنة یعی ھ بكل شعرة وارت ی ور فل م  : ن یرید الحیاة فلیضع یده على جلد ث ث
ك صلوات        . فاآلن یا رب: الموت، قال : ماذا؟ قال  ى ذل ب إل د أجی ة بحجر، وق وسأل اهللا أن یدنیھ إلى بیت المقدس رمی

  ."اهللا وسالمھ علیھ
  

اب أساطیر       ھاجادیةریة الفلنقارن اآلن ھذه القصة المحمدیة مع قصة موت موسى األسطو         ن كت راث الیھودي، م ي الت  ف
اس وبعد عرضھا علیكم عندي مالحظات على القصة و   ،  الیھود لـ لویس جینزبرج    د وقصص     اقتب د لتفاصیل وعقائ  محم

  :الھاجاديأخرى من التراث الھاجادي الیھودي 
  

  آخر ساعات موسى
  

ذلك      ( ان        عندما اقترب وقت موسى سمع صوتًا من السماء یخبره ب دخلني أرض كنع م ت َت ل رب إْن كن ، وتوسل موسى لل
  .فعلى األقل ابقني حیًا

و عاش          ل أن موسى ل ویحتج الرب في رفض طلب موسى بأن یبقیھ حیًا بأسباب الھوتیة وشرعیة توراتیة نصوصیة مث
ذا دحضًا    وإن استجاب لموسى  فكیف سیطیع شعُب إسرائیل یشوَع، وأن الرب نصَّ في التوراة أن الكل یموتون،   ن ھ  یك

وراة، ذیبًا للت ر  وتك د انتظ رى، لق ة أخ ة ظاھری عائریة ودینی باب ش دة أس شریرة  ولع یس األرواح ال ث رئ امائیل الخبی س
انین اآلخرین         ،ومالك الموت  بشغف لحظة موت موسى    ل الف شأن ك ذ روحھ ك ى أن یأخ ھ تمن ال ، ألن ى  :"مراراً  وق مت
دأ ، وعندما بقي اآلن ساعتان فقط قبل موت موسى" أنا؟ صرستحل اللحظة التي یبكي فیھا میخائیل وأنت ل مالك    ب میخائی

ة أصبحت اآلن        وكان سامائیل، بني إسرائیل الحارس بالنحیب رة طویل ا لفت ي انتظرھ دا   سعیدا ألن اللحظة الت ة ج . قریب
سامائیل  شمت بمصیبتي  :" ولكن میخائیل قال ل دوي   ال ت ا ع انھض     ، ی دما اسقط أعود ف دما ، فعن ة   وعن ي العتم س ف   أجل
وم بغزو         سوف، حتى إن سقطت بسبب موت موسى. سوف یكون الرب نورا لي دما یق شوع عن ن خالل ی ا م انھض ثانی

ورا    ، الھیكل األول والثاني حتى إن جلست في العتمة بسبب تدمیر. فلسطینیا وملكا واحدا الثالثین ملكا سوف یكون اهللا ن
ل       ویتوسل موسى إلى اهللا المسیح لي في یوم ى األق ھ عل سطین أن یترك دخل أرض فل  مرة أخرى بأن إذا كان لم یتركھ ی

ب أن       یحیا،ثم یصل إلى أن یطلب منھ أن یعیش كواحد من حیوانات الحقل یأكل الحشائش ویشرب الماء،ثم یصل إلى طل
ا     ن األنھ اء م ِشیةَ     یكون طیرًا یطیر في االتجاھات األربعة من األرض ویجمع طعامھ كل یوم ویشرب الم ود الع م یع ر ث

ھ              ال ل ى ق ن إلحاحھ حت ھ وضاق م ذا   : "إلى عشھ، لكن الرب تجاھل كل طلبات ا ھ ي ی رب   !" یكف م تضایق ال َت   : "ث د قل لق
  ." كالمًا كثیرًا فعًال

ال     اء وق ي؟       : "رفع موسى صوتھ بالبك ةَ  ل د الرحم ن سوف أذھب وأناش ى م ة،     !" إل ال الخلیق ى كل أعم ال  ،ذھب إل : وق
  ."نحن ال نستطیع إعطاء الرحمة ألنفسنا: "لكن الكل أجاب" حمة ليأناشدَك الر"
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ى                           راب، والكل إل ن الت د، الكل م ان واح ى مك ذھب إل ٍذ، الكل ی ن بعدئ ھ، لك ي وقت یال ف ألن الرب قد جعل كل شيء جم
  ".التراب مرة ثانیة، ألن السماء سوف تختفي كالدخان، واألرض سوف تبلى كثوٍب

ال       عندما رأى موسى أن ال أ   ساعدتھ، ق ھ م ة یمكن ال الخلیق ن أعم د م ي كل طرق         : "ح ھ كامل، ف ھ الصخرة، كل عمل إن
  .أحاكمھ، رب اإلیمان والذي بال ظلم، عادل وقویم ھو

  
الي        ھ كالت انظر،  : "عندما رأى موسى أن ال أحَد یمكنھ الھرب من الموت، نادى یشوَع، وفي حضور كل إسرائیل خاطَب

ذین أ  شعب ال ى ال ي، إل ا ابن ة    ی ي مراقب رس ف ر متم و غی ذا فھ باه، ل ي ِص ا زال ف ھ م عب اهللا، إن م ش دیَك، فھ تھم لی عطی
اھم   ذي دع دوس، ال اء الق م أبن یھم، ألنھ شونة إل تكلم بخ شیة أن ت ذلك السبب،خ ایاه، احذر،ل رائیل: "وص ي البكر،إس " ابن

د حّول       ":،وأحبھم أمام كل األمم األخرى، لكن الرب من ناحیة أخرى، في الحال قال لیشوع         َك موسى ق شوع، معلم یا ی
یَس                  م ل ھ، والكظ د أحببُت م ق ن ث ل، م رأس، فإسرائیل طف ى ال ذ قضیبًا واضرب عل رئاستھ إلیك، سر اآلَن على خطاه، خ

  ."  تصویبًا للطفل
  

ون          : "اآلن قال یشوع لموسى    ل،وھو سوف یك وق الجب آه یا معلمي،موسى، ماذا سیصیر لي؟ لو أعطیت المرء حصة ف
ائال      حتمًا   دأه موسى، ق ك ھ ال : "یریدھا في الوادي، ولمن سأعطیھ نصیبھ في الوادي بینما اآلخر یریده في الجبل، مع ذل

ع األرض    ال موسى   ." تكن خائفًا، ألن الرب أكد لي أنھ سیكون سالٌم عند توزی م ق وانین      : "،ث ل الق ق بك ا یتعل اسألني فیم
  ."تراني بعد اآلنالغیر واضحة لَك تمامًا، ألني سُأأخذ منك، ولن 

  ."آه، یا سیدي، باللیل والنھار، ھل قد تركُتَك أبدًا،لكي أحتار منشغال بأي شيٍء قد علمَتھ لي: "أجاب یشوع
ى     . حتى لو لم یكن لك أیة أسئلة لتسألھا لي،تعال ھنا،لكي أقبِّلكَ : "قال موسى  ھ وبكى عل ذي قبَّل ذھب یشوع إلى موسى ال

  ." عساك تكون في سالٍم، ویكون إسرائیُل في سالم معك: "ئالرقبتھ،وباركھ مرة ثانیة، قا
   

  مباركة موسى
  

ة     : "وأجاب."  قد حلت ساعة الموت: "اآلن جاء الناس إلى موسى وقالوا   اتي طویل انتظروا حتى أبارَك إسرائیل، كل حی
من أجل ذلك ھل  . وصایاهً، لم یكن لھم تجارب سارة معي،ألني باستمراریة وبختھم ولمتھم من أجل خوف الرب وعمل  

ن مالك      . ال أتمنى اآلن أال أغادر العالَم قبل أن أبارَكھم       ة إسرائیل، لك ي مبارك موسى كان لدیھ حقًا دومًا رغبة عزیزة ف
ھ     ق أمنیت ل،    . الموت لم یكن لیسمَح لھ إطالقًا بتحقی ل الموت بقلی ذلك قب وِت،    ل َد مالَك الم ھ،    قیَّ ھ تحت قدمی ارَك    طرَح وب

  ."أطعْمھم أیضًا، وتحملھم إلى األبد وبارْك إرثَك، احفْظ شعبي،: " بالرغِم من عدِوھم، قائالإسرائیَل
  ]المترجم_ سیعود النص بعد فقرات طویلة لیحكي قصة موسى ومالك الموت بالتفصیل،فتابعوا معي[
  

  بركة كانت فعالة كبركتھ، موسى لم یكن األول في وھب البركات، إذ قد قامت األجیال السابقة بذا أیضًا، لكن ال 
  .نوح بارك بنیھ،لكنھا كانت بركة مقسومة، معدة لسام، بینما حام،بدال من أن یكون مباَركًا،ُلِعَن

  .إسحاق بارك بنیھ، لكن بركاِتھ أدت إلى نزاع،ألن عیسو حسَد یعقوَب على بركاِتھ
ةِ               ي البرك ھ ف ة، ألن ال ثلم ن ب م تك ھ ل ى بركت ي        یعقوب بارك بنیھ، لكن حت اه الت ى خطای اداه بالحساب عل یَن ون خ رأوب  وبَّ

  .انغمس بھا
ت      . حتى عدد بركات موسى فاق العدد الخاص بأسالفھ       ة بقی ذه البرك ارَك آدَم وحواء، وھ ألن الربَّ عندما خلق العالَم، ب

ف     ان [على العالم حتى الطوفان، عندما توق ھ و       ]الطوف رّب قبالت َر ال سفینة، ظھ وُح ال دما غادَر ن د      عن ن جدی ھ م م علی أنع
ن     . بالبركة التي قد تالشت أثناء الطوفان   ة م ةً  ثانی تلَم برك وھذه البركة بقیت على العالم حتى جاء إبراھیُم إلى العالم واس

ھ     : "الرب، الذي قال   ن تلعن راھیمَ    ." وسوف أجعل منَك أمة عظیمة،وسأبارك من تباركھ،وألعن م رب إلب ال ال م ق ن  : "ث م
ي شخص        اآلن فما بعد لن ی     اتي ف ارَك مخلوق يَّ أن أب ًا عل ھ    . كون واجب اتي ل ي سأترك برك َت، سوف     : لكن ھ أن ن ُتباِرْك م

  ."ُیباَرك من ِقَبلي
  .مع ذلك إبراھیم ما بارَك ابنھ إسحاَق، لكي ال یكوَن لعیسو الخسیس مشاركة في البركة

ن ال    ا م رى بجانبھم ل وأخ ھ ب ن أبی ركتین م ط ب یس فق تلم ل ك اس م ذل وب رغ ن  یعق دة م صارَع معھ،وواح ذي ت الِك ال م
  .الرب،والبركة كذلك التي قد كانت إلبراھیَم لمنحھا على بیِتھ ذھبت إلى یعقوب
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  عندما بارك یعقوب بنیھ مرََّر إلیھم خمس بركاٍت قد استلمھنَّ، وأضاف واحدة أخرى،
سبع           ع ال ساویاٍت م سبع بركاٍت،مت اِرَك إسرائیل ب صَبھا     بلعام كان البد حقًا أْن یب ان ن ي ك ذابح الت ھ حسَد إسرائیَل    . م لكن

أنا لن أسمح لك بإعطاء  . أنَت الخسیُس الحاسُد إسرائیَل بركاِتھ: "وعلى ذلك قال الرُب. جدًا، وبارَكھم بثالِث بركاٍت فقط  
  .إسرائیَل البركةَ  المستَحقة لھم

ا   موسى الذي لھ عین خیِّرة،سوف یبارك إسرائیل، ولذا، ھكذا حدَث، أضاف   ارَك بھ موسى سبَع بركاٍت إلى الستِة التي ب
  .یعقوُب بنیھ االثني عشر

شعبَ           ى ال ا موس ارَك فیھ ى یب رة األول ك الم ع ذل ن م م تك ذه ل د        . وھ اع،ثم عن ة االجتم شیید خیم د ت ارَكھم عن د ب فق
  .یوِم موتھ،ومرة ثالثة عند تعیین القضاة،ومرة رابعة في ]المترجم_تكریس بني الوي وھارون للكھانة[التكریس

  
ھ، وألن موسى               ل سؤاِلھ فضال من رب قب الزم تعظیم ال قبل وھبھ البركة إلسرائیل، غنى موسى أغنیة للربِّ، ألن من ال

  ]إلخ النشید: [كان على وشك سؤاٍل الربَّ أْن یباِرَك إسرائیَل، فقد قال
  

  :ثم بارَك األسباَط االثني عشَر قائال
ب             : (النصإلخ مباركتھ لكل سبٍط، ومن محتوى       د جان اك عن ره ھن وَن قب َر أن یك د اختی ھ ق َد سبط جاد ألن أن موسى مجَّ

، )الشكینة(والذي یقع في حیازة رأوبین، لكن جسده ُأِخذ من نبو بأجنحة السكینة . األردن، موسى مات حقًا على جبل نبو   
ال    ِة أمی دًا بأربع اد، بعی ى أرض جلع َب إل ذین   . وُجِل ة ال واح المالئك ًا بن الوامحاط ي   : "ق ستِرح ف سالم وی ي ال دخل ف لی

  ." )سریره
  
  

  جل الموتموسى یصلي أل
  

كان ال زال لدى موسى بركات كثیرة أخرى لكل سبٍط منفردًا، لكن عندما الحظ أن وقتھ قد قارَب على االنتھاء،ضمَّنھن    
  :كلھن في بركٍة واحدٍة، قائال

  !" ا من ِقَبل الربِّ، درع سعادِتِك، والذي ھو سیف سیادتِكالمحبوبة لَك، شعب ُحِفظو. سعیدة أنِت، یا إسرائیُل"
ي   : "بھذه الكلمات في نفس الوقت أجاب سؤاال طرحتھ إسرائیل علیھ، قائلین         ة الت أوه، قل لنا ، یا معلمنا موسى، ما البرك

ا   : ( قولھ ھوال أقدر أن أصفھا لكم، لكن كل ما یمكنني : "أجاَب"  سینعم بھا الرب علینا في الحیاة القادمة؟       تم كم سعداء أن
  !) ." ُیقرَّر لكم

نھم            ذه م د أخ ان ق ذي ك في نفس الوقت تضرَع متوسال إلى اهللا أن یعید إلى إسرائیل في الحیاة القادمة السالَح السماوي ال
  .:أقسم أني سوف أعیده لھم: "قال الرب. بعد عبادتھم العجل الذھبي

ائال     بعد أن أنھى إسرائیل مباركتھ، سأل إسرائی       ساوتھ اتجاھھم، ق ھ ق ق       : "ل أن یغفروا ل ا یتعل ي فیم ر من تم الكثی د تحمل لق
ي اآلن  روا ل ن اغف ا، لك وراة وتعالیمھ ذ الت ابوه." بتنفی ورة: "فأج ا مغف یدنا، إنھ ا س ا، ی ا معلمن سألوه ." ی م لی ان دورھ وك

"  ك كثیرًا من األعباء، لكن اغفر لنا اآلنلقد أضرمنا غالَب الوقِت غضبَك وحملنا: "المغفرة، وھو ما فعلوه بتلك الكلمات     
  ." إنھا مغفورة: "فأجابھم

المَ     : "اآلن جاءه أناس وقالوا    ال موسى  ."  قد أتت الساعة التي تغادر فیھا الع ل        : "ق ي ك ى ف ذي یعیش ویبق لیحَي اسمھ ال
ى أرض إسرائ     : "ملتفتًا إلى كل إسرائیل،ثم إنھ قال     !"  األبدیة دخلون إل دما ت ي، وعظامي،    أرجوكم، عن وا ذاكرین یل، ظل

  ."الویل البن عمرام الذي كان یجري أمامنا كحصان، لكن عظامھ بقیت في الصحراء: "وقال
: عندما كنُت معكم اهللا كان معكم، حقًا فكروا : "أجاب"  معلمنا، ماذا سیحدث لنا عندما تغادرنا؟: "أجابت إسرائیل موسى  

ي    كل اآلیات والمعجزات التي عملھا من خاللي  ن أجل َزت م د ُأنِج ھ       .  لم تكن ق م، ولرحمت ن أجِلك ْت م األحرى ُعِمَل ن ب لك
اِتكم    نھم           . ومحبتھ، ولو لدیكم إیمان بھ سوف یحقق رغب یس م ذین ل سان، الل ن إن ي اب ي األمراء، وال ف تكم ف ال تضعوا ثق

ذا   فكیف تتوقعون مساعدة من إنسان،مخلوق من اللحم والدم، الذي ال یمكنھ أن یقيَ   . مساعدة  نفَسھ من الموت؟ ضعوا لھ
ة      . ثقتكم فیھ، الذي بكلماتھ یقوم العالم      ي كل األبدی ت ف وَبكم       . ألنھ یعیش ویثب اإلثم أم ال، اسكبوا قل ین ب تم محمل سواء أكن

  .أمامھ، وعودوا إلیھ
  ."الرب ھو اهللا، الرب ھو اهللا، الرب ھو قوتنا ومالذنا: "قال إسرائیل
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ي   ": ثم دوى صوٌت من السماء وقال  اة ف لماذا، یا موسى، تبذل جھَدَك في الھباء؟ بقَي لَك فقط نصُف ساعة باقیة من الحی
ستقبل                   "  العالم ي الم ا ف ي سوف یفتحھ ة الت واب الخالص والتعزی ر، وأب الم اآلَخ ي الع واه ف واَب لتق ،أرى اُهللا لموسى الث

َك، ال    . لتكن سعیداً : "حینئٍذ قال .  إلسرائیل وب ل ربِّ    یا إسرائیل، المحب ل ال ن ِقَب وظ م شعَب،    !" شعب المحف ھ ودََّع ال م أن ث
الٍ   ًا بصوٍت ع ال . باكی اث    : "فق د االنبع ة عن سالٍم، سأراكم ثانی ْوا ب ًا     "  ابق امھم، باكی ن أم ي األرض م َب ضاربًا ف م ذھ ث

  .حتى أن بكاءھم ارتفع إلى أعلى السماوات. بصوٍت عاٍل، إسرائیُل أیضًا ناحوا بصوٍت عاٍل
ین             انتزع موس  ھ ب ى خیمت ذه الحال عرج عل ائحٍ ، وبھ ى ثوَبھ الخارجيَّ، مزق قمیَصھ، نثَر التراَب على رأِسھ، غطاه كن

ي         : "الدموع والنواح، قائال   ذائقتي الت ل ل ا، وی ویل لقدمي التي لن تدخَل أرَض إسرائیل، ویل لیدي التي لن تقطف فاكھتھ
  ."ساللن تذوق طعم الفاكھة من األرض التي تفیض لبنًا وع

  
دما        ھ، عن ھ ل شوع إلعطائ أخذ موسى بعد ذلك رقیقًا كتب علیھ االسَم الفائَق الوصِف، وكتاب الترتیل، وتوجھ إلى خیمة ی

ھ   ألن . وصل إلى خیمِة یشوع، كان یشوع قاعدًا، وظل موسى واقفًا أمامھ في موقف مثقل بالھموم دون مالحظة یشوع ل
ك           سبب تل ُسھ الموتَ      الرب جعل ذلك یحدث ألن موسى ب رام ستتمنى نف ال احت ة ب ى     . المعامل دما ابتھل إل ألن موسى عن

ائالً         اَءه، ق ربُّ دع َل ال َل      : "الرب لیدَعھ حیًا،كان ھذا عندما كان مواطنًا خاصًا فقط،َقِب راض أن تجع دیك اعت ن ل م یك إن ل
  .سمَع خطبَة یشوعوبموجب ھذه الموافقة، فقد توجھ موسى لی."  نفَسَك مرؤوسًا لیشوَع،إذن سوف تعیش

ھ         الناس الذین كانوا قد تجمعوا كالعادة أمام خیمة یشوع لیسمعوا منھ كلمَة الرب،فشلوا في العثور علیھ ھناك، وسمعوا أن
داً               شوع قاع ًا وی دوا موسى واقف ث وج شوع  . قد ذھَب إلى خیمة یشوع، فذھبوا إلى ھناك بطریقٍة مماثلة، حی : فصاحوا بی

ھ؟   " ذي تظن ا ال ى           أن تق" "م داه موضوعتان عل الھموم وی ل ب ٍف مثق ي موق َك ف ٌف ِقبالَت َك موسى واق ا معلم َت، بینم َد أن ع
  "صدره؟

اس              شوع والن ین ی ة وتتوسط ب در غیم م تنح و ل َظ   . في غضبھم وسخطھم على یشوع كانوا سیذبحونھ حاًال، ل دما الح عن
دموعٍ  ى ب ورًا، وبك ض ف ھ، نھ ف أمام ى واق شوُع أن موس ي ومع: :ی ا أب غري،  آه ی ذ ص ي من ن ربیتن ا م ى، ی ي موس لم

  "وعلمتني بالحكمة، ِلما تفعل شیئًا ِلیجلَب لي عقابًا إلھیًا؟
م    ." لیس لدي إذٌن ألفعَل ذلَك: "الناس اآلَن التمسوا من موسى كالمعتاد أن یعلمھم في التوراة، لكنھ أجابَ         ك ل م ذل ھم رغ

ال     سماء وق ن ال ى دوى صوت م ھ، حت ن اإللحاح علی وا ع شوع  ":یكف ن ی وا م راف  " تعلم ى االعت اس اآلن عل ق الن واف
  .بیشوع كمعلمھم، وأجلسوا أنفَسھم ِقباَلھ لیسمعوا خطبتھ

سار              ن الی ار ع ازار وإیثام اء ھارون ألیع ھ، وأبن ن یمین ا موسى جالس ع دأ    .  بدأ یشوُع اآلن خطبَتھ بینم ن بصعوبة ب لك
تھج      : "یشوع خطبتھ بالكلمات   ذي یب رب ال یكن ال دًا ل یھم  ممج اء ومعلم ن موسى       ."  باألتقی ة م وز الحكم دما تالشت كن عن

ھِ                شوع تابِع ة ی ة خطب ى متابع ى عل ادرًا حت ن ق م یك ذا موسى ل َب      . وعبرت إلى یشوع، ل ھ، طل شوُع خطبَت دما أنھى ی عن
بكم   : "إسرائیُل من موسى أن یراجع ما قد َعلَّم یشوُع، لكنھ قال       ى طل ب عل سِّط  !". ال أدري كیف أجی دأ ُیَب شوع   ب ة ی  خطب

ى         . یا ربَّ كلِّ العالم: "اآلن قاَل للربِّ. لھم، لكن لم یستطع، ألنھ لم یفھمھا      وق إل ا أت ْن اآلن أن اَة ،لك ى الحی بًال أتمن ُت ق كن
  .باألحرى مئة میتة، ولیس واحدة من الغیرة. الموت

  
  

  موسى یعاقب سامائیل
  

ال للم               د صار متحضرًا للموت، ق ل عندما رأى الرب أن موسى ق ي روَح موسى    : "الك جبرائی ب ل ھ  ."  اذھب، اجل لكن
انٍ              : "أجاب َف ف وق وزَن ستین أل ي تف ذ روحھ الت ھ وآخ ل      . كیف ُیفترض أن أقترب من ٍذ المالَك میخائی رب بعدئ َف ال كلَّ

ل             نفس أسباب جبرائی ض ل دموع رف ین ال رب للمالٍك زاجزاجل     . بجلب روح موسى، لكنھ ب ال ال م ق ي روَح   : "ث ب ل اجل
ھ            ! یا رب العالم  : "فأجاَب"  .موسى ذ روَح ك آخ د ذل ف بع ذي، كی ان تلمی ھ وك ُت معلم د كن ام     ."  لق م ظھر سامائیل أم ،ث

بِھَك؟ ھل موسى         ! یا رب العالم  : "الرب وقال  ھل موسى معلم إسرائیل،فعًال أعظم من آدم الذي خلقَتھ على صورِتَك وش
من إسحاق،  _ربما_ نفسھ إلى األتون النارّي ؟ ھل موسى أعظممن خلیلك إبراھیم، الذي لتعظیم االسم ألقى      _ربما_أعظم

ي                ھ االثن ن بنی وب، أو م رك یعق ن بك م م و أعظ َك؟ أم ھ اٍن ل ذبح كقرب ى الم دًا عل ون مقی سھ أن یك َي لنف ذي رض ال
ھ     : "أجاب الربُّ."  عشر،فروعھ؟ ال أحد منھم ھرب مني، اعطني لذلك اإلذن ألجلب روَحھ      ن ھؤالء یعادل ٌد م یس أح . ل

ى وجھي           ذي نظر إل ھ ال ن وجھ راب م ستطیع االقت ین    ! كیف، أیضًا، ستقبض روَحھ؟ من وجھھ؟ كیف ست ھ؟ اللت ن یدی م
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ا       رب منھم رب         ! استلمتا التوراة، كیف إذن ستستطیع أن تقت ستطیع أن تقت ف إذن ست ومي، كی ستا غی دماه لم ھ؟ ق ن قدمی م
  .كال، لن تقدر على االقتراب منھ على اإلطالق! منھما

  !"حتى لو كان كذلك، أنا أبتھل لك، أن تأذن لي بجلب روحھ: " سامائیل قاللكن
  ." قد نلَت موافقتي: "قال الربُّ

اآلن ذھب سامائیل من لدن الرب في مرٍح عظیم، أخذ سیفھ، قلده لنفسھ بقسوة، كسى نفسھ بالغضب، وفي غضب عظیم   
ھ،    . بة االسم الفائق الوصفعندما رأى سامائیل موسى، كان مشغوًال بكتا. ذھب إلى موسى  ن فم دلع م لسان من اللھب ان

: التألق النشع من وجھھ ومن عینیھ سطع كالشمس، لذا بدا كمالك من جیوش الرب، وفكر سامائیل في خوف وارتجاف        
  !"لقد كان صوابًا عندما صرََّح المالئكُة اآلخرون أنھم لن یقدروا على االستیالء على روح موسى"

ا            موسى الذي كان     ذا شاخت عین ى سامائیل، ول ھ ونظر إل ع عینی ل وصولھ، اآلن رف قد علم أن سامائیل سیأتي، حتى قب
سقط على وجھھ، واستولى علیھ البالء الذي یصیب امرأة تلد، لذا في رعبھ لم . سامائیل وأعتمتا من سطوع ُمَحیَّا موسى     

ھ   تَح فم ستطع ف ى،قائالً  . ی ھ موس ذا خاطب امائیل : "ل امائیل، س الم! (س رار !ال س ال إلھي،لألش عیا [ !" )، ق  ٢١: ٥٧إش
ت   : "في خوف وارتجاف أجاب سامائیل   .  لَم وقفَت أمامي؟ ھل أنال منك لذا مرة واحدة، أم أقطع رأسك ]المترجم_ م أن ل

  ." غاضب مني، إلھي،أعطاني روحك، ألن وقت مغادرتك العالَم قد حل
  "من أرسلك لي؟: "موسى

  "الم واألرواحھو الذي خلق الع: "سامائیل
  "أنا لن أعطیك روحي؟: "موسى

  ."كل األرواح منذ خلق العالم كانت ُتعطى لیدي: "سامائیل
ك             : "موسى نھم ومن م م رب أعظ ع روح ال انّي م ام رب أنا أعظم من كل اآلخرین اللذین جاؤوا إلى العالم، لقد كان لي طع

  ."ومنكم كلكم
  "كیف تكذب على عظمتھ؟: "سامائیل
ع            أال ت : "موسى ُت م ذلك تكلم ل ك ط، ب ِش فق م أم علم أني ابن عمرام، الذي خرج من الرحم مختونًا، في سن الثالثة أیام ل
ت                       . أبويَّ ي كان ة شھور، حكمت ان عمري ثالث دما ك ة فرعون؟ عن ن ابن ا م تلمْت أجرَتھ ى اس ن أمي حت ًا م لم أشرب لبن

ن     (عظیمة لدرجة أني عملت نبوآت وقلت       ستقبل م ي الم تلم ف وراة    سوف أس ى الت رب الیمن د ال ستة شھور     ). ی ن ال ي س ف
ھ   ن رأس ھ ع ت تاج ون ونزع صر فرع ت ق ون   . دخل ى فرع وارث عل شر ك ُت الع ًا، جلب انین عام ري ثم ان عم دما ك عن

دًا إسرائیَل وسطھم،          . والمصریین، وقدُت الستین ألف إسرائیلّي خارج مصر       سمًا، قائ ي عشر ق ى اثن ثم قسمت البحر إل
ا             وأغرقت المصریین ب   ل أن م، ب بض أرواحھ ن ق ت م ن أن م یك ا   . الطریقة نفسھا، ول ان أن د ك ضاً _لق اَء    _ أی ذي أحال الم ال

  !المالَح عذبًا، والذي ُحِمَل إلى السماء، وھناك تحدث وجھًا لوجٍھ مع الرب
  .لقد نحتُّ لوحین من الحجر اللذین علیھما كتب الرب بناًء على طلبي التوراَة

ة      یومًا ومثلھم لیالي ق   ١٢٠ ل        . د قضیت في السماء، حیث سكنت تحت عرش الجالل م آك رة ل ك الفت كمالك خالل كل تل
  .خبزًا وال شربت ماًء

ت              أمره كتب ى، وب رب الیمن ي   ٦١٣قھرُت ساكني السماء، معرفًا أسرارھم إلى البشر، استلمت التوراة من ید ال رًا، الت  أم
ان       عالوة على ذلك خضُت. بعد ذلك علمتھا بعد ذلك إلسرائیل    ل الطوف وا قب ذین خلق  حربًا مع أبطال سیحون وعوج، الل

شمس والقمر أن     . وكانوا طواًال جدًا لدرجة أن میاه الطوفان لم تصل حتى إلى كواحل أقدامھم   م أمرت ال في معركة معھ
شریر، أن              _ لعلھ_من  . وبعصاي ذبحت البطلین  . یبقیا ا ال ف تجرؤ، أیھ ذا؟ كی ھ عمل كل ھ اٍن یمكن الم ف تفترض  في الع

ث         س حی وة أن تجل دیك الق یس ل تمني قیض روحي النقیة التي ُأعطَیْت لي في قداسة ونقاء من ِقَبِل ربِّ القداسة والنقاء؟ ل
  ."    اغرب یا ھذا عن وجھي أنا لن أمنحك روحي. أجلس وال أن تقف حیث أقف

ى س   . حینئٍذ عاد سامائیل في رعب إلى الرب وأبلغھ بكلمات موسى      رب عل ال     غضب ال ٍذ مضطرمًا، وق ان حینئ امائیل ك
اذھب، اجلب روح موسى، ألنك إن لم تفعل كذلك، سوف أخلعك من وظیفتك في قبض أرواح البشر، وسوف أضع  : "لھ

  ." واحدًا آخر فیھا
ب      : "توسل سامائیل إلى الرب، قائالً     ھ رھی ن فعل ا إل        . آه یا رب العالم، م ب عالیھ اك اقل ا وھن ى جیھنَّ ذھاب إل ي بال ى مرن

  ."أسفلھا،وسافلھا إلى أعالھا، وسوف أفعل ذلك مرة واحدة دون لحظة تردد، لكن ال أقدر أن أظھر أمام موسى
  " لَم ال، ابتھل؟: "الرب
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دما     . ال أقدر على فعل ھذا ألنھ كاألمراء في مركباتھم العظیمة     : "سامائیل ھ عن ن فم دلع م مضیئًا بالبریق وألسنة ناریة تن
ھ    [=و كانت الِسرافیم  یكلمني، بالضبط كما ل    رجم _حملة العرش وخدام ي     ]المت ك، إنن سبحونك ویعظمون دما یحمدون،ی  عن

  ."أتضرع إلیك، لذا، ال ترسلني إلیھ، ألني ما أستطیع الظھور أمامھ
رب عالوة       ." اذھب، اجلب لي روح موسى: "لكن الربَّ في غضبھ قال لسامائیل     ال ال رب، ق ذ أمر ال ،وبینما بدأ في تنفی

ود آخراً        : "على ذلك  ي       .  أیھا الشریر، من نار الجحیم قد ُخِلْقَت، وإلى نار الجحیم تع د شرعَت ف وٍر عظیم ق ي حب أوًال ف
إنھ واضح وجلّي لي أنك سوف .)  ال یمكنني عمل أي شيء ضده: (قتل موسى، لكن عندما أدركَت عظمتھ وجاللھ، قلتَ   

  .تعود من عنده مرة ثانیة في عاٍر وخزي
اما  ائالً   اآلن سحب س ى، ق ى موس ھ إل دید توج اج ش ي اھتی ده وف ن غم یفھ م و: "ئیل س ي ھ ھ أو یقتلن ا أن أقتل دما ." إم عن

اد سامائیل        دأ بإبع أبصره موسى نھض في غضب، وبعصاه التي في یده، التي كان منقوشًا علیھا االسم الفائق الوصف ب
ھ،        . بعیدًا دما وصل إلی ن موسى طارده، وعن ھ        ھرب سامائیل في خوٍف، لك م ترك ھ، ث ألق وجھ اه بت ھ بعصاه، أعم  قرَع

ال         . یركض، مجلًال بالعار والتشوش    سماء وق ن ال ن دوى صوت م ھ، لك ن قتل ا موسى، إن    : "لم یكن بعیدًا ع دعھ یحیا،ی
  ." العالم في حاجة إلیھ

  .لذا كان على موسى أن یقتنع بعقاب سامائیل
  
  

  الرب ُیقبِّل روح موسى
  

ان وقت موس         د انتھى  في تلك اللحظة ك ائالً    . ى ق سماء، ق ن ال اء،       : "دوى صوت م ي الھب دك ف ذل جھ ا موسى، تب ا، ی  لم
سك      : "وقف موسى حاًال لالبتھال، وقال." ثانیتك األخیرة قد حلَّت   ھ بنف ي فی َت ل ذي أوحی یا رب العالم، التفت إلى الیوم ال

ین ی              سماء وخالل أربع ى ال ًا وال شراباً     في شجرة األشواك، والتفت كذلك إلى یوم صعدُت إل اول طعام م أتن ًا ل َت،  . وم أن
  ." لقد سمعت دعاءك، أنا بنفسي سأحضر إلیك وأدفنك: "أجاب الرب."  كریمًا ورحیمًا، توصلني إلى ید سامائیل

  .اآلن قدس موسى نفَسھ كما یفعل الِسرافیم اللذین یحیطون بالجاللة الربوبیة
  .وَح موسىمن ثم أوحى الرب من أعلى السماوات لكي یستلم ر

ده  ! یا رب العالم: "عندما رأى موسى القدوَس، بارَك اسَمھ، سقط على وجھھ وقال  . بحٍب قد خلقت العالم، وفي حب ترش
  ." عاملني كذلك بحٍب، وال توصلني إلى ید َمَلك الموت

  ."عظمة الرب ستكون ثوابك. صالحك سیكون أمامك. موسى، ال تخف: "دوى صوت سماوّي
  . میخائیل، وجبرائیل، وزجزاجیل: الثُة مالئكة من السماءانحدر مع الرب ث

  جبرائیل رتب مضجع موسى،
  میخائیل نشر علیھا ثوبًا أرجوانیًا،  

  .وزجزاجیل وضع باألسفل وسادة صوفیة
  وقف الربُّ نفُسھ فوق رأس موسى، میخائیل إلى الیمین، جبرائیل إلى الیسار، وزجزاجیل عند قدمیھ،

ال  . ،وفعل موسى ذلك  ." صالب رجلیك : "موسىاآلن خاطب الربُّ     م ق درك     : "ث ى ص دیك وضعھما عل د ی ،وفعل  ." اعق
  .وفعل موسى ذلك." أغلق عینیك:"موسى ذلك، ثم قال الرب 

یس    : "ثم خاطب الربُّ روَح موسى     ن ل ابنتي، مئة وعشرون عامًا قد قررُت أنك ستقضینھا بجسد ھذا الرجل الصالح، لك
دیك أرواح  : "أجابت الروح."  ، ألن وقتھ قد انصرم اآلن وقت التردد لتركھ    أعلم أنك رب األرواح واألطیاف، وأن في ی

اء       . الذي خلقتني ووضعتني في جسد ھذا الرجل الصالح      . األحیاء واألموات  ذا النق الم جسد بھ ي الع ان ف ھل ھناك أي مك
أجاب ."  ، وال أرید مفارقَتھ]itالجسد [=لھذا أحبھ . علیھوالقداسة كھذا؟ أبدًا لم تقف علیھ ذبابة، أبدًا لم یظھر جذاٌم نفَسھ 

شین تحت عرش            . نھایتك قد أتت! ال تتردي، یا ابنتي : "الربُّ سماوات وأتركك تعی ى ال ى أعل ذك إل سي سوف آخ ا بنف أن
ع   أنا أتو! یا رب العالم: "لكن الروح أجابت." عظمتي، كالِسرافیم واألوفانیم والكروبیم والمالئكة اآلخرین  اء م ق إلى البق

اة            ي الحی بیَلھم ف سدوا س ى األرض، أف سماء إل ن ال درا م ھذا الرجل الصالح، حیث أن المالكین عزَّا وعزازیل عندما انح
زل                    ن شجرة األشواك، اعت ھ م ھ ل ت فی ذي أوحی وم ال ذ الی م ودم، من ن لح وق م ن عمرام، مخل اِت األرض، اب وأحبوا بن

  .دعني حیث أنا. زوجَتھ
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ا  عندما رأى م   ِك؟       : "وسى أن الروح رفضت أن تغادره، قال لھ ھ علی ستعرض قوت ذا ألن مالك الموت أراد أن ی " ھل ھ
  ." كال، الرب لم یشأ أن یسلمني إلى یدي الموت: "أجابت الروح

دموع : "أجابت الروح" لیكن، ربما، تبكین عندما یبكي اآلخرون على رحیلي؟   : "قال موسى  ."  الرب قد أبعد عیني عن ال
عندما سمع موسى  ." سأسیر أمام الرب في أرض الحیاة: "أجابت الروح." لیكن، ربما، تذھبین إلى الجحیم  : "موسىقال  

كِ       : "ھذه الكلمات، أذن لروحھ أن تغادره، قائًال لھا    رة مع د صفقة وفی د عق رب ق ."  عودي إلى راحتِك، یا روحي، ألن ال
ن     نشاط . على ذلك أخذ الرب روح موسى بتقبیلھ على فمھ   د م سماء واح ي ال موسى مع ذلك لم یتوقف مع الموت، ألنھ ف

سھ        . خدام الرب  ن موسى نف ى م ھ     . دفن الرب موسى في موضع ظل غیر معروف حت ط المعروف عن و فق ذا ھ ممر  : ھ
  .مع أن جسد موسى یضطجع میتًا في قبره،فمازال سلیمًا كما عندما كان حیًا. تحت األرض یربطھ مع قبور اآلباء

  
  

  على موسى النواح 
  

ان،           نواحنص یحكي    ي كل مك ھ ف ات وبحثھم عن ھ م  اهللا نفسھ والمالئكة وشعب إسرائیل على موسى، وعدم تأكد بني أن
ذه وسؤالھم         شوع تلمی د أم موسى وی ب یوكاب في الصحراء، وفي مصر،وغیرھا، بطریقة شعریة شاعریة خیالیة من جان

  إلخ....تنبع ماء والصحراء والناسبحر نیل مصر والبحر األحمر والصخرة التي جعلھا 
شوع            رب لی ال ال اٍل، ق ا بصوت ع ى   : "ولما اشتد بكاء یشوع وندبھ لھ واصفًا إیاه بأبیھ وبمركبة إسرائیل وحكمتھ ى مت إل

  .سوف تواصل افتقاَد موسى ھباًء؟ ،لقد مات، لكن في الحقیقة أنا الذي أفتقده، ال أنت
  

  بحث سامائیل العقیم
  

حاسبًا أن . موت، لم یكن قد سمع أن الرب قد أخذ روح موسى من جسده واستقبلھا تحت عرش العظمة   سامائیل، مالك ال  
ى روحھ                ستولي عل ت موسى لكي ی ى بی دون أن       . موسى ما زال بین األحیاء، توجھ إل رب ب ام ال ود أم ھ خاف أن یع ألن

ود، لذا ذھب بعجلة إلى أرض إسرائیل، ھو لم یجد مع ذلك موسى في مكانھ المعھ. یكون قد نّفذ أمَره بقبض روح موسى
اك       : "مفكرًا ال ألرض إسرائیل  ." طویًال ما صلى موسى لیؤذن لھ أن یدخل ھذه األرض، وربما ھو ھن ھ   : "ق أموسى لعل

  ."كال، ھو ما ُعِثَر علیھ في أرض األحیاء: "لكن األرض أجابت" عندِك؟
  

ك د ذل امائیل بع ر س ر: "فك م أن ال ا أعل ال لبأن رة ق ى ذات م ب  : "موس ان بجان ا ك ذا ربم ر، ل سِّْم البح ع عصاك،وق ارف
ا؟   : "لذا توجھ بعجلة إلى البحر،وقال لھ     ."  البحر سمني         : "أجاب البحر  " أموسى ھن وم ق ذ ی م أره من ا ل ا، وأن یس ھن ھ ل إن

  ."اثني عشر قسمًا وعبر مع االثني عشر سبطًا خاللي
  

ا    : "أجابت جیھنا" َي موسى ھنا، ابن عمرام؟ ھل ُرئِ : "بعدئٍذ توجھ سامائیل إلى جیھنَّا سائالً      ي م اء، لكن بأذني سمعت البك
  ."رأیتھ

  

د سمعنا        : "أجابوا " أرأیتم ابن عمرام؟: "ذھب إلى شیول وأبادون وتیھایاِون، وسألھم      ك مصر، ق ن خالل فرعون، مل م
  ."بدعوتھ، لكنا ما رأیناه

  

  ."أنا ما رأیتھ، لكني سمعت حقًا بدعوتھ: "جوابارتفع ال"  أرأیِت ابن عمرام؟: "توجھ إلى الھاویة وسأل
  

ِر موسى األرَض    : "أجابوا"  أرأیتم ابن عمرام؟: "سأل أبناء قورح، اللذین یعیشون في الھاویة     وم أْم نحن ما رأیناه منذ ی
  ."أن تفتح فمھا وتبتلعنا

  

  ." نھ بصیرة كل الكائنات الذي م]Heاهللا[=ھو: "فأجبنھ."  أموسى لعلھ معكن: "ذھب إلى غیوم العظمة وسأل
  

سماوات وسأل     ن عمرام؟    : "ذھب إلى ال ت اب ان  "  ھل رأی ا          : "الجواب ك أن یصعد إلین رب ب ذ أمره ال اه من ا رأین ن م نح
  ."الستالم التوراة

  

الوا    دوه وق امائیَل، أبع ا س ون أبوابھ ذین یحرس ك الل دما رأى المالئ ن عن ردوس، لك ى الف رع إل شریر: "أس ا ال ا ! أیھ أیھ
شری ا  ! رال وف یعبرونھ ط س صالحون فق رب، ال ة ال ذه بواب أل    .  ھ ردوس وس ات الف وق بواب امائیل ف ار س ك ط ى ذل عل
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ردوس     : الفردوس ا             : "أرأیِت بالصدفة موسى؟ أجابت الف ّي، م أة التق ى مكاف ي نظرة عل ل لیلق ي بصحبة جبرائی ذ زارن من
  ."رأیتھ

  

خٍ    ة فرس ھ  ذھب إلى شجرة الحیاة، لكن فورًا عند مسافة ثالثمئ ي  : "، صاحت ب رب من د    ." ال تقت ن بعی ذلك سأل م ھل  : "ل
  ."منذ الیوم الذي فیھ جاء إليَّ لیقطع عصا، ما رأیتھ: "أجابت الشجرة"  رأیِت ابن عمرام؟

  

ال         شر، وق ن عمرام؟     : "ذھب إلى شجرة معرفة الخیر وال ِت اب شجرة  " ھل رأی ت ال ھ       : "أجاب يَّ فی ذي جاء إل وم ال ذ الی من
  ."ة، لكتابة التوراة، ما رأیتھلیأخَذ قصبة كتاب

  

  ."منذ نحَت لوحین منا، ما رأیناه: "أجابھ أولئك. توجھ إلى الجبال مع سؤالھ
  

ك  " ھل رأیتن ابن عمرام؟   : "ذھب إلى الصحارى وسأل    ت أولئ ا         : "أجاب ا، م ة فوقن ادة إسرائیل للرعای ن قی ذ توقف ع من
  ."رأیناه

بق و  رب س ر أن ال ھ فك یناء، ألن ل س ى جب ب إل اك اآلن ذھ ون ھن ا یك ھ ربم صعوده، وأن ى ب ر موس یناء. أن أم أل س : س
  ."منذ الیوم الذي فیھ تسلم من ید الرب الیمنى التوراة فوقي، ما رأیتھ: "أجاب سیناء"  أرأیَت ابن عمرام؟"
  

ى طاھرة ون  : أجابوا"  ھل رأیتم موسى؟: "توجھ إلى الطیور وقال    ره   منذ األمر الذي بناًء علیھ میز الطیور إل م ن .  جسة ل
منذ الیوم الذي فیھ حدد أي الحیوانات یمكن أن تؤكل، وأیھا  : "أجابوا" ھل رأیتم موسى؟  : "ذھب إلى ذوات األربع وسأل    

ام       .  ال یمكن، ما رأیناه    ادھم أم ات، وق واع الحیوان إجابة الطیور والحیوانات أشارت إلى الیوم الذي فیھ حشد الرب كل أن
  . ر وأیھم ال، أیھم یمكن أن یؤكل وأیھم ال یمكنموسى، وعلمھ أٌي منھم طاھ

  

ى  وتى(توجھ إل اء الم الك ) ِفن رس الم ث یح ةحی الَكDumah ُدُوَم أل الم وات، وس رام؟: " أرواح األم ن عم َت اب "  أرأی
  ."لقد سمعُت كلماِت النواح من أجلھ في الجنة، لكني ما رأیتھ: "أجاب

  

ك وسأل      ر       : "توجھ إلى المالئ ن عم تم اب ة      "  ام؟ھل رأی س إجاب الوا نف ة ھؤالء ق وات،     ُدُوَم ى األم ذھاب إل ، ونصحوه بال
  .اللذین ربما من المحتمل أن یعطوه معلوماٍت حول مكان وجود موسى

  

أل وات وس ى األم ھ إل ى؟: "توج ن موس ؤالء"  أی اب ھ ة  : "أج ر مالئك ھ نظی شریة، إن ات الب یس كالكائن ى ل ا موس معلمن
سھ     الوزارة، ألنھ یصعد إلى السماء     ھ لنف ربُّ روَح  ویمكث فیھا كالمالئكة، لقد جمع الریح في قبضتیھ كمالٍك، وقد أخذ ال

  .في مكان قداستھ
  "ما الصلة إذن التي لدیك بابن عمرام؟

  
  موسى یفوق كلَّ الرجال األتقیاء

  
اء اآلخرین         ل الرجال األتقی اق ك ى ف دارة، ألن موس ستحقة بج ت م رب لموسى كان ا ال ي منحھ ة الت ات . المنزل دما م عن

أنا بالرغم من ذلك أفوقك، : "لكن موسى أجاب."  أنا أعظم منك، ألني خلقت على صورة الرب : "موسى، برز آدم وقال   
  ."ألن العظمة التي قد استلمَتھا من الرب كانت قد ُأِخَذْت منك، في حین احتفظُت أنا بتألق وجھي إلى األبد

  

ان   أنا أعظم منك، ألني ق: "ثم قال نوح لموسى   ل الطوف ن جی ذت     : "أجاب موسى  ."  د ُحِمِیُت دونًا ع ك أنق ك، ألن ا أفوق أن
  .نفسك وحدك، ولم یكن لدیك القوة لتنقذ أجیالك، لكني أنقذُت نفسي وكذلك أنقذُت جیلي وقتما عصوا مع العجل الذھبي

  

راھیم لموسى    ال إب ولین    : "ق ُت المتج ي أطعم ك، ألن م من ا أعظ ا أفوق : "أجاب موسى  ."  أن ر    أن َت الغی د أطعم ك ق ك، ألن
تَ     ون، وأن ُت المخت ي أطعم ین أن ي ح ون، ف ك  _مخت ى ذل الوة عل ساكن  _ ع ي أرض الم َتھم ف د أطعم أرض [=ق

  ."، في حین أني أطعمُت إسرائیَل في الصحراء]المترجم_مأھولة
  

سكینة   : "قال إسحاق لموسى  : أجاب موسى  ." Shekinahأنا أعظم منك، ألني عرَّیُت رقبتي فوق المذبح ورأیُت وجھ ال
ًا                   " سكینة وجھ ع ال ُت م ي تكلم ي حین أن ا، ف ك شاختا وأعتمت ن عینی سكینة، لك أظل أنا أفوقك، ألنك حقًا قد رأیَت وجھ ال

  ."لوجھ، وعلى الرغم من ذلك ال عینيَّ شاختا وأعتمتا وال قوتي تناقصت
  



 ٢٦٩

ى       : "سىأجاب مو."  أنا أعظم منك، ألني تصارعت مع المالك وھزمتھ    : "قال یعقوب  ع المالك عل د تصارعت م ت ق أن
  ."منطقتك، لكني صعدت إلى المالئكة في منطقتھم، وظلوا یخشونني

  

ك،    : "أجاب موسى ."  أنا أعظم منك، ألن زوجة سیدي لم تتمكن من إغرائي للخطیئة    : "قال یوسف لموسى   ا فوق أظل أن
  ."ي خاصتيألنك كبحت نفسك عن امرأة غریبة، في حین أني امتنعُت عن جماع زوجت

  
  :إن درجة تفوق موسى یمكن أن تالحظ بالتالي

  
ة             ھ حی د لدغت د ق ا كل واح مات آدم ألن الحیة قد أغوتھ، في حین أن موسى عدَّل حیة من النحاس بحیث بمجرد أن یراھ

  .ُیشفى
  

  

ى الحضور اإللھي               ذھاب إل ھ بال سَمح ل م ُی سھ ل و نف دما موسى   . قدَّم نوح قربانًا للرب والذي ُقِبَل، لكنھ ھ ة   _عن ن ناحی م
  ."اعلم أني مرتین یومیًا سوف أمكث معَك: "قدم قربانًا باسم إسرائیل، قال لھ الرب_ أخرى

  

ي سأرث األرَض   : "إبراھیم قد كان السبب في عبودیة إسرائیل في مصر، ألن ذلك كان العقاب على كلماتھ   بما سأعلم أن
  .َل من عبودیة مصركان ما خلََّص إسرائی_ من ناحیة أخرى_موسى "  ؟
  

ي حین          ھزم یعقوُب حقًا في صراعھ المالَك، لكن الضربة التي سددھا المالك لھ جلت فخذ یعقوب مخلوعة باستمرار، ف
  .أثار موسى خوفًا في المالئكة بلغت درجتھ أن عندما رأوه في السماء،ھربوا

  
ي ستة        لكن موسى لم یتفوق فقط على كل الكائنات البشریة األخرى، لقد فاق       رب ف د أنتجھ ال ذي ق ل ال أیضًا الخلق الكام

  . أیام
  .ففي الیوم األول خلق الرب النور، لكن موسى صعد إلى السماء ونال النور الروحي، التوراة

ة                  دخل مملك سماء سوف ت سماء، وال ال ة ال دخل مملك ن ت ّدد أن األرض ل ا ح ي بھ سماء، الت في الیوم الثاني خلق الرب ال
  .نوع قشرة السماء رغم أنھ ینتمي إلى األرضاألرض، لكن موسى 

  .في الیوم الثالث خلق الرب البحر، لكن حالما أبصر البحُر موسى، تراجع أمامھ خائفًا
رب        ال لل ن موسى ق را األرض، لك ر لینی شمَس والقم ربُّ ال ق ال ع خل وم الراب ي الی ي   : "ف رًا لتعط سًا وقم د شم ا ال أری أن

  .والرب قبل دعاَءه."  ف تقوم بھذاضوءًا إلسرائیل، أنَت نفُسك سو
وضع _ ألجل ذلك_عندما . في الیوم الخامس خلق الرب الحیوانات، لكن موسى ذبح أي حیوانات أراد لحاجات إسرائیل        

م موسى             وق اآلخر، رجحھ زان، وموسى ف ن المی ب م وق جان ق ف واع الخل سمَّى     . الرب كل أن دقًا ُی ان موسى ص د ك : لق
  ".رجل الرب"
  

 ھذا العالم وحده كان موسى القائد والمعلم العظیم لشعبھ، فسوف یكون نفس الشيء في العالم القادم، بحسب  لكن لیس في  
ي   : "قال الربُّ. وعد الرب الذي أعطاه لھ ُقَبیَل موِتھ بقلیل       ضًا ف أنَت یا من قد قدَت أبنائي في ھذا العالم، سوف تقودھم أی

  ."العالم المستقبلي
  

  :نة بالموسوعة الیھودیةمصادر القصة باالستعا
  

Soṭah 13b, Yalḳ., Deut. 940; Midr. Peṭirat Mosheh, in Jellinek, l.c. i. 115-129 ,  Midr. Peṭirat Mosheh, l.c , 
Yalḳ., Wa'etḥanan, 814 , Yalḳ., Deut. 940 , Midr. Peṭirat Mosheh, l.c , Num. R. xxi. 15 , Midr. Peṭirat 
Mosheh, l.c.; Yalḳ., Deut. 940; Deut. R. xi. 6 , Soṭah 14a; Sanh. 39a, Pes. 54a, Soṭah 14a). 

================================================================  
  
  
  

  
  



 

سة القدماء أن یھوذا ـاء الكنیـ ویقول آب،Jude 9في والھاجادي، ألننا نجدھا في رسالة یھوذا باإلنجیل ـراث األبوكریت في الھذه القصة قدیمة وأصیلة
ى عود موس ن سفر ص نص م ذ ال واري أخ ادس Assumption of moses الح رن الس ى الق ود إل ة تع ة ناقص ة التینی ال مخطوط ود خ و مفق  وھ

 دي ال تحتوي على ھذا النص لألسف،المیال
 ،Version of Yelammedenu (in Yalkut 2: 873 on pslam 115) Tanhuma،وTanhuma on Borkah 3وفي 

وفي األجزاء المجموعة ، Sifre D (Sifre on Deuteronomy) 305 and 357وفي ، Tanhuma in Yalkut Makiri Prov.31,29 و
 Midrashوفي  الیمني العبري، Midrash ha-Gadol من Midrash Tannaim or Mekhilta le sefer Devarimالمستخلصة لـ 

Petirat Moshehوفي ،  ،والذي تعود أقدم تحریراتھ إلى القرن السابع المیالديAvot de Rabbi Nathan 12: 50-51 seq, in 2nd 
version 25: 51 seq ًھذه الفترة حتما قبل زمن كتابة كتب األحادیث األقدم في اإلسالم كمسند ً میالدیا، وكل ٩٠٠-٧٠٠ والذي یعود إلى ما بین

 .أحمد وغیره

 
 ٦مراجع قصة بطش موسى بمالك الموت أو سامائیل في الھاجادة حسب لویس جینزبرج ج

 

946 2 Petirat Mosheh 381-382. On the superiority of Moses to all other pious men, see vol. III, pp. 423--424, 427, 479, 
480. The Christian booklet, the Revelations of Esdras, is a poor adaptation of this part of Petirat Mosheh. Notice, e. g., the 
following words of Ezra addressed to the angels who wanted to take out his soul through his mouth: Mouth to mouth 
have I spoken with God ". But where has it ever been stated that Ezra, or anybody else but Moses, spoke mouth to mouth 
with God? In changing the name of the hero, the Christian compiler was not aware of the fact that he makes Ezra use 
words which can only be attributed to Moses. DR 11.10, Petirat Mosheh, loc. cit., and Manzur 16 have retained some 
traces of the old legend concerning the struggle between Michael and Satan (=Sammael) about the body of Moses, to 
which the pseudepigraphic and early Christian literatures allude quite frequently; sec Jude 9, and the references to the 
Church Fathers given by Johannes Albert Fabricius, Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti  842, seq., and Charles, 
Assumption of Moses, l05, seq. According to this old legend, Michael asked God for permission to bury Moses (comp. 
vol. III, pp, 471--472). But Satan objected to this request, first on the ground that Moses did not deserve this last honor 
because he killed the Egyptian (comp. vol. III, p. 428), and then on the general ground that everything corporeal may be 
claimed by him (Satan) as his due. Satan's claim was refuted by Michael with the following words: "The Lord rebuke 
thee! For it was God's spirit which created the universe and all mankind." Not satisfied with refuting Satan's claims, the 
archangel accused his adversary of having caused the serpent to seduce Adam and Eve (comp, vol, I, p, 95). He finally 
succeeded in achieving a complete victory over Satan, with the result that the body of Moses was not delivered up into 
the hands of Satan. The controversy between Michael and Sammael reads in DR 11: 1, as follows: Sammael, head of the 
Satans (= evil spirits; comp. Tosefta Shabbat 17.3: "the angels of Satan "), waited impatiently for the moment of Moses' 
death; exclaiming: "O for the moment when Michael shall weep and I will open my mouth with laughter!" Hearing these 
words, Michael replied: " I weep, and thou laughest; but rejoice not against me, O mine enemy, though I am fallen, I shall 
arise; though I sit in darkness, the Lord is light unto me.''' Though 1 am fallen through the death of Moses, 1 shall arise 
with the leadership of Joshua; though 1 sit in darkness through the destruction of the first and second Temples, the Lord 
shall be a light unto me in the days of the Messiah. The last sentence does not continue Michael's reply to Satan, but is a 
haggadic interpretation of Micah 7.8, the first half of which verse is alleged to have been uttered by Michael on the 
occasion of Moses' death. Comp. vol. III, p. 449. It is noteworthy that the rabbinic sources speak of the attempt of 
Sammael or Satan to come into possession of Moses' soul, whereas in the old legend Satan claims his body. Sec, 
however, Yelammedenu in Yalkut II, 873, on Ps, 115, which reads: God said to Moses: "All creatures descend into Sheol, 
but thou shalt ascend unto Me." Comp. notes 892, 951.-The statement that Gabriel was the first angel called upon to fetch 
the soul of Moses is perhaps connected with the view that this angel is one of "the six angels of death": see Ma'aseh 
Torah 98; PRK, 14b; Huppat Eliyyahu 46. According to these sources, it is Gabriel's task to take the life of kings. Comp. 
note 187 on vol, I, p. 41. See also Zohar I, 99a (il.,m ,.,no), where Gabriel appears as the assistant of the angel of Death. 
As to the latter's (= Satan's) claim on all living, see vol. I, p. 40.  
 

 

      947 DR 11.10; Petirat Mosheh 127-128; 2 Petirat Mosheh 382; Manzur 16-18 (the text is very corrupt): quotation 
from Midrash by Hadassi, Eshkoi, 137c, :l64. Concerning the various elements of this legend, sec note 318 on vol. I, p. 
306: vol. II, pp. 264, 270, 272, 332; vol. III, pp, 25, 109, seq., and 340. Short versions of a legend about Sammael's futile 
attempts are found in early sources; see Sifre D., 305: ARN 12, 50 (second version 25.51; comp. also p. 150, which 
agrees with 2 Petirat Mosheh); DR 11.5 (on the text see Hadar, Deut, 32.1); Tan. Borakah 3. In the two last named 
Midrashim it is stated that Moses rebuked the Angel of death with the following words: "Be gone from here, as I intend to 
praise the Lord." The latter replied: "Heaven and earth declare God's glory incessantly, and He does not need thee for this 
purpose." Whereupon Moses said: "Give ear, ye heavens, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. 
Ye two be silent, that I may praise the Lord." When the Angel of Death came a second time, Moses forced him again to 
retire and made him do his bidding by means of the Name. But when the Angel of Death appeared for the third time, 
Moses became convinced that his last hour was come, and .he resigned himself to his fate, saying: "Now I shall 



acknowledge the justice of the Lord, and submit myself to it." Comp. note 908 and 911. Concerning the view that the 
Song of Moses (see note 920) caused heaven and earth to keep silent, see Sifre D., 306, 131 (middle of page): Midrash 
Tannaim 182; DR 10.2: Likkutim, V, 163a: Yelammedenu in Yalkut I, 729; Philo, De Carit. 3; note 245; note 102 on vol. 
I, p. 25 and note 43 on vol, IV,p.l1.  
 

948 DR 11.10 (on the text, see Hadar and Da' at, Deut. 34.5, and Ziyyoni, 10): Petirat Mosheh 128-129, and comp, 
Yalkut I, 540); 2 Petirat Mosheh382; ARN 156 (read Iine l O, bottom, n?'~'ttI 'P'I"lD:l); Targum Yerushalmi Deut. 34.6 
which reads: Michael and Gabriel arranged Moses' couch, while Metatron, Yofiel, and Yefifiyyah placed him upon it; 
quotation from Midrash in Hadassi 's Eshkol,137a,364. On the various elements of this legend, see  vol. I, pp. 149-150; 
vol. II, p. 316; note 132 on vol. II, pp. 321-322: vol, III. pp.436 and 445, as weIl as note 12 on vol. IV, pp. 242-243. It is 
noteworthy that Targum Yerushalmi follows on the whole the midrashic description of the last act in the life of Moses, 
whereas on Deut. 32.49-52 it gives an independent Haggadah concerning Moses' reluctance to submit to death. In this 
passage we read: When Moses was commanded by God to ascend unto mount Abarim, he greatly rejoiced, thinking that 
he was going to receive there revelations as on mount Sinai, and he made himself ready to prepare the people for the new 
revelations. God, however, did not permit him to retain his illusions very long, and explained to him that the purpose of 
his ascending unto mount Abarim was to die there. Moses thereupon began his supplications that he might be permitted to 
enter the Holy land. A similar Haggadah is also found in 2 Petirat Mosheh 378, which is probably dependent on Targum 
Yerushalmi, since it fits rather badly in the description of Moses' last days as given in this Midrash,  

 

949 DR 11.5; 2 Petirat Mosheh 383; Likkutim, V, 169b; Midrash Tannaim 225: comp, note 946 (towards the end).  
 

9 5 8 ARN 156-157 ; Manzur 19. The old sources (Sifre D., 305; Midrash Tannaim 224-225; ARN 12, 50-51, and 
second version 26, 52) give this legend in a very abridged form 

 

960 ARN 157 (in this passage it is very likely supposed that Moses did not die, but was translated to heaven; sec note 
951); Manzur19; Midrash Tannaim 225; ARN 20, 50, and second version 25.52 

 

961 3 Petirat Mosheh 71, seq. Comp. the references given in the following note. Josephus, Antiqui., IV, 8.49. writes: 
He (Moses) excelled all men that ever were in understanding, and made the best use of what that understanding suggested 
to him. Philo likewise (Moses, 1, beginning) describes Moses as the greatest and most perfect of all men. The rabbinic 
sources, however, place the three patriarchs higher than Moses; see notes 490 and 836.  

 

962 Quotation from Tan.  in Makiri, Prov.31,29, and Ps. 49, 270; 68, 330; DR 11.3 (on the text sec Hadar, Deut. end); 
DZ 9; Likkutim V, 166b-167a. On Adam, sec vol. 1, p, H6; on the view that Isaac's loss of eyesight was caused by his 
having looked at the Shekinah, see vol. I, pp. 328-329; on Moses' victory over the angels, see vol. III, p. 109. Concerning 
Moses' superiority to all other pious and righteous men, see vol. III, pp. 423-424, and note 96l.  

 

963 3 Petirat Mosheh 72. Comp. vol. II, p. 416.  
 

964 3 Petirat Mosheh 72-73. On the view that Abraham was the cause of Israel's bondage in Egypt, see note 110 on 
vol, p, 235. On the flight of the angels at beholding Moses in heaven, see vol. III, p. 110. Concerning the celestial light 
that shone for the Israelites during their wandering through the wilderness, sec vol. II, p. 37; vol, III, p. 331.  

 

965 DR 11.4; PK 32, 198b; Tehillim 90, 388. In the text the literal translation of the Hebrew is given. The purport of 
the passage in a less literal but more accurate form is: Moses was half terrestrial, half celestial. The sources just quoted 
contain several other explanations of the designation of Moses as O'il?N ItI'N ordinarily translated "a man of God". 
According to the Haggadah, it means "master of the angels" (comp. note 962); "master of God" (God was willing to do 
the bidding of Moses); "master of justice", since the principle of Moses was that justice be done, even "if mountains have 
to be bored through." Comp. note 877. Philo. like the Rabbis, gives many explanations of the expression "man of God"; 
comp. De Mut. Nom. 3. 22 (this agrees literally with the explanation given in Tehillim, loco cit,) , 2 De Somniis 35-36 
(which reads: "The perfect man is neither God nor man, but something between the uncreated God- and the perishable 
nature); Quod Omnis Probus Liber, 7 (which reads: The man who is wholly possessed of the love of God .. is no longer a 
man, but actually-God). Comp. also Aristeas 140. According to Imre No'am, Naso (end), Moses' importance was as great 
as that of the Cherubim. As to those whom Scripture calls "man of God ", see Sifre D., 342; Midrash Tannaim 208; ARN 
37.95, where the following are enumerated: Moses, Elkanah, Samuel, David, Iddo, Shemaiah, Elijah, Elisha, Micaiah, 
and Amos. With the exception of Elkanah, all these personages are described as "men of Cod" in the Bible. On Elkanah, 
see note 28 on vol. IV, p. 61.  

 



966 DR, end, and 3, end, with the addition that God promised Moses to send him, together with Elijah, at the end of 
the days. Messianic activity in co-operation with Elijah or the Messiah, is ascribed to Moses in Sifre D 355; Targum 
Yerushalmi Deut. 33.21 ; Aggadat Bereshit 67, 133 (sec note 930); Midrash Tannaim 219. Comp. also vol. II, pp, 302, 
315, 373; vol, III, pp. 35, 312; Sanhedrin 92a. In Mahzor Vitry 164 it is said that Moses will he the cupbearer at the 
messianic banquet. Moses, who was one hundred and twenty years old at the time of his demise, lived less years than any 
of the patriarchs, from Adam until his own times, with the exception of Joseph, who died at the age of one hundred and 
ten years. The reason for the premature death of these two righteous men (on Joseph comp, vol. II, p. 221) is as follows: 
"Long life" is promised in the Torah as a reward for studying the Torah and for honoring parents (see Deut. 5.16 and 
30.20). Men would be inclined to believe that a long "terrestrial life" is meant by this promise. This is, of course, not the 
case, as the reward promised is eternal life in the world to come. Therefore Moses, who more than any other man devoted 
himself to the study of the Torah, and Joseph, who distinguished himself greatly by honoring his father, died at an early 
age. It thus becomes clear that the reward for good deeds does not consist in temporal things. Sec Hasidim, 225, which is 
partly based on Kiddushin 39b. On the day of Moses' death see Wistinetzki's note on Hasidim, loco cit., and Ratner's note 
11 on Seder 'Olam 10. All opinions agree that he died in the month of Adar (Seder 'Olam, loco cii., Kiddushin 38a, and 
many parallel passages cited by Ratner). With the exception of Josephus, all authorities are also unanimous that it was on 
the seventh of that month. Josephus is of the opinion that it was on the first of that month. The authorities, however. differ 
greatly as to the day of the week on which Moses died. Sunday, Wednesday, Friday, and Saturday compete for the 
distinction of being the day on which Moses died. The prevalent opinion among the post-talmudic authorities is that 
Moses (like Joseph and David) died on Sabbath afternoon. On the day of Moses' birth, sec note 44 on vol. III, p. 264. 
Moses' reward for interceding for the Israelites and saving them from destruction (see note 284 and vol. III, p. 435 toward 
end) consists in the fact that Scripture speaks of him as though he had created Israel; ER 4.19. Comp. note 70 on vol. II, p. 
278 and note 259.  

 

 : على قصة النواح على موسى مالحظاتمراجع و
 

952 Sifre D., 357; Midrash Tannaim 224; Sotah 14a; Tan. B, V. 132 (where it is stated that the graves of the three 
patriarchs are on Mount Nebo; on the identification of Mount Nebo with Mount Abarim, see vol. III, p. 444); Berakot 18b, 
which reads: God said to Moses before his death: "Go to Abraham, Isaac and Jacob, and inform them that I have fulfilled 
my promise made unto them to give the Holy Land to their descendants" God himself buried Moses; Sanhedrin 390.; ps.-
Philo, 19; 20D: According to other authorities, Moses buried himself; see Sifre N., 32; BaR 10.17; Septuagint Deut, 34.6. 
A third view is that of Philo, Moses, 2(3), end, according to which he was buried by celestial beings. The following 
legend of the Falashas, partly found also in Mohammedan literature, is an attempt to explain, at full length, the manner in 
which Moses buried himself. Moses, so the legend runs, adjured God by His Name to indicate to him the day of his death. 
God informed him that he would die on a Friday (this is in accordance with Seder 'Olam 10; comp, Ratner's note 11). 
Accordingly, Moses put on his shrouds every Friday and waited for the Angel of Death. But many years elapsed, and the 
Angel of Death did not appear to Moses, who thus entirely forgot the information imparted to him concerning his last day. 
One Friday while praying on mount Sinai, Moses was start led by the words of greeting addressed to him by a youth. The 
youth's voice sounded very strange, and in great fear he asked him who he was. The youth introduced himself as Suriel, 
the Angel of Death, and told him that he had come to take his life. Moses asked him for a few hours' brace to enable him 
to take leave of those who were near and dear to him. This request was granted by Suriel, Descending from the mountain, 
Moses hesitated in his walk, as he did not know whether to go first to his mother (comp. vol. III, p. 474), or to his wife. A 
heavenly voice was heard, saying: "To thy mother." Having bidden farewell to his mother, he betook himself to his wife 
and sons. The latter wept so bitterly that heaven and earth, as well as Moses himself, could not refrain from weeping with 
them. God asked Moses: "Weepest thou because thou art reluctant to depart from the earth or because thou fearest 
death?" Moses replied: "My father-in-law Jethro is dead, and so is my brother Aaron; who then will take care of my 
widow and children?" But God reminded him of the care He had taken of him when thrown into the water by his mother. 
Just as He provided for him, even so will He not fail to provide for those left behind. God then commanded Moses to 
divide the Red Sea with his rod. Moses did as he was bidden, and a stone rolled out of the depth of the sea. He then cleft 
the stone, wherein two worms, a big one and a small one were found. The latter spoke, saying: "Praised be God who 
forgot me not in the depth of the sea." Turning to Moses God said: "I did not forget the small worm in the depth of the sea; 
how then couldst thou think that I would forget thy children?" Whereupon Moses left his house, not knowing whither to 
turn. On the way he met three angels (comp. vol. III, pp. 471-472), who assumed the appearance of three young men, 
busying them. selves with the digging of a grave, "For whom is the grave?", asked Moses. " For the beloved of God", was 
the reply. "If so", said Moses, "I will assist you in your work." The angels rejoined: "We know not whether the grave is 
big enough. Wouldst thou go down into it? The person to be buried therein is of thy size." As soon as Moses descended 
into the grave, he was met there by the Angel of Death, who greeted him with the words: "Peace unto thee, O Moses the 
son of Amram!" Moses replied: "Peace be with thee"-and he died. The angels then buried him in the grave in which he 
met death. See Faitlovitch, Mota Musa, 9-20; Arabic text, ibid., 29-21; 36-37. Comp. also Grunbaum, Neue Beitrtige, 183. 
The legend concerning the death of David, as given in vol. IV, pp. 113-114, shows many points of similarity to this 
legend. The legend concerning the death and burial of Solomon in Rev. d. Trad. Pop. II, 513 is almost identical with this 



Moses legend. See also Weil, Bible Leg. 142. On Suriel, see Index, s. v. Moses' grave was created ill the twilight between 
the sixth day of creation and the first Sabbath (sec Abot 5.6, and the references given in note 99 on vol, I, p. 38), and 
although its location is accurately described in the Bible (Deut, 34.6), no one was ever able to find it. The Roman gov-
ernment attempted once to establish the exact spot, but failed. To the officers looking at the grave from the mountain it 
appeared to be in the valley; to those in the valley it appeared to be on the mountain. See Sifre D., 359; Midrash Tannaim 
226; Sotah 14a. Comp. also Josephus, Antiqui. , IV, 8.48, which reads: And as he was going to embrace Eleazar and 
Joshua ... a cloud stood over him on the sudden, and he disappeared in a certain valley. The quotations from a lost version 
of the Assumption of Moses (comp. Origen, In Josuam, homily 2.1, Lommatzsch's edition 11.22, and references in note 
946) speak of Joshua and Caleb as having been present at "the disappearance of Moses: Caleb believed that he saw 
Moses' grave in the valley, whereas Joshua saw him ascend into heaven; the former saw Moses' body, the latter beheld 
his spirit. Concerning the visions seen by Joshua and Caleb at the moment of Moses' death, comp. the description of till' 
vision of Seth at Adam's death as given in the Apocalypse of Moses. See vol. I, pp. 99-101. That a cloud came down and 
separated Moses from Joshua is also stated in Midrash Tannaim 225. The grave of Moses was concealed from the eye of 
man, so that the Hebrews should not: turn it into a sanctuary and the Gentiles into an idolatrous place of worship; see 
Lekah Deut. 34.6. A similar view is expressed by the Christian authors Aphraates, 162; Origen, Selecta in Num. Migne 's 
edition. 12, 578B: Theodoretus, Interr. 43, Deut, For further details Concerning the grave of Moses, sec vol. III, p. 125, as 
well as note 274.  

وبیین  ا اإلثی ود الفالش د یھ اش(عن ذلك) األحب اقصة ك   ,Faitlovitch, Mota Musa, 9-20; Comp. also Grunbaum, Neue Beitrtige  یوردھ
ة_، لذلكتقول أن موسى باستخدام االسم اإللھي دعا هللا أن یعلمھ بیوم موتھ، فأعلمھ هللا أنھ سیكون یوم جمعة ع قصة ھاجادی ابھ م وت على غرار وبالتش ن م  ع

كان موسى یحرص على وضع عباءة الصالة على كتفیھ والصالة كل یوم جمعة لیمنع مالك الموت من االقتراب منھ، لكن _ داوود سنوردھا في موضوع داوود
ون ًمر الزمن ونسي مسألة یوم موتھ حتى فوجئ أثناء صالتھ على جبل سیناء بطفل غریب یكلمھ محییا إیاه بصوت عجیب أخاف موسى وجع ن یك ألھ عم ھ یس ل

ًولم یكن إال تجسدا للمالك سوریل مالك الموت في الھاجادة اإلثیوبیة والذي أبلغھ أنھ جاء ألخذ روحھ، فیطلب منھ موسى إمھالھ بضع ساعات قالئل لیودع أمھ 
وت  يًوأسرتھ فیستجیب المالك لطلبھ، ثم ینحدر من الجبل ویحتار ھل یزوره أمھ أم زوجتھ أوال، فیرشده ص ماوي إلھ ك: "س ى أم ي !" إل ھ الت زور أم ذا ی وھك

 .إلى آخر القصة أعاله.....تنوح وتبكي ویبكي معھا موسى فتبكي األرض والسماوات، ثم یزور زوجتھ وبینیھ
 

 :السالم ھعلی موسى وفاة  ببابصحیحھ في لبخاريرواه القد عرف المسلمون قصة إمھال موسى ھذه، ولو بصورة شائھة، كما أوردنا أعاله حدیث 

ى الموت ملك رسلأ قال ھریرة أبي عن أبیھ عن طاووس ابن عن معمر أنبأنا الرزاق عبد حدثنا موسى بن یحیى حدثنا  ھ موسى إل الم علی ا الس اءه فلم  ج
ل دهی غطت بما فلھ ثور متن على یده یضع لھ فقل إلیھ ارجع قال الموت یرید ال عبد إلى ارسلتني فقال وجل عز ربھ إلى فرجع صكھ عرة بك نة ش ال س  ق

ال بحجر رمیھ المقدسة األرض من یدنیھ أن وجل عز هللا فسأل قال فاآلن قال الموت ثم قال ماذا ثم رب أي و ق رة أب ال ھری ول فق لى هللا رس ھ هللا ص  علی
  نحوه وسلم علیھ هللا صلى النبي عن ةھریر أبي عن ھمام عن معمر وأنبأنا قال األحمر الكثیب عند الطریق جانب إلى قبره ألریتكم ثم آنت فلو وسلم

رة أبي عن عمار أبي بن عمار عن سلمة بن حماد حدیث من أحمد اإلمام ورواه بھ الرزاق عبد حدیث من األول الطریق في صحیحھ مسلم روى وقد  ھری
 مرفوعا

 

954 Sifre D., 357; Midrash Tannaim 227; Josephus, Antiqui, IV, 8.3 and 48-49; Philo, Moses, 2(3), end. For a 
different view concerning the mourning for Moses, see DR 100.4; vol, I II, p, 328.  

 

955 Tan. B. IV, 13; Tan. Wa-Ethanan 6; quotation from Tan. in Makiri, Ps. 12.71; ARN 156; DR (end); Sotah 13b 
and 14a, as well as Yerushalmi 1 (end); Sifre D., 355, 357; Midrash Tannaim 219, 224; Tosefta Sotah 4.8-9; Petirat 
Mosheh 129; 2 Petirar Mosheh 383, Ps-Philo, 19: 20D, strongly emphasizes the fact that the angels mourned for Moses. 
He writes as follows: And the angels lamented at his death ... and on that day the hymn of the hosts was not chanted 
(comp. vol. I, pp. 17-18) because of the departure of Moses. Neither was there a day like unto it .. neither shall there be 
any such forever, that He should make the hymn of the angels to cease because of a man. The last words perhaps indicate 
that on another occasion God made the hymn of the angels to cease, but not on account of the mourning for" a man", but 
on account of the Temple. See vol. VI, p. 397, note 32. On the mourning of the angels for Moses, see also vol. III, pp. 
460-461; ARN 25.51. On the view that by the death of Moses the Israelites lost the intermediary between them and God, 
sec also ps-Philo, 19.3; 19A. Comp. note 248. See Krauss in He-Goren VII. 29 with regard to the statement, found in 
Sifre, 10c. cit., and parallel passages that the angel Semalion announced the death of Moses with the words: "The great 
scribe is dead." Comp. also note 66 on vol. II, p. 275.  

 

956 Piyyut in the Italian Mahzor for the Rejoicing of the Law, which is undoubtedly based upon an unknown version 
of Petirat Mosheh, See the quotation given by Epstein, Mikkadmoniyyot, 128, from a work by R. Eleazar Ashkenazi. 
Jochebed's futile search for Moses is a doublet to Sammael's futile search; see vol. III, pp. 475, seq.  

 

957 Midrash Tannaim 225; ARN 12.51 and 57; Sifre D., 305. Comp. also pa-Philo 20.2; 200, who remarks: Then 
said God unto Joshua: "Wherefore mournest thou, and wherefore hopest thou in vain, thinking that Moses shall yet live? 
Now therefore thou waitest to no purpose, for Moses is dead."  
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   958 ARN 156-157 ; Manzur 19. The old sources (Sifre D., 305; Midrash Tannaim 224-225; ARN 12, 50-51, and second 
version 26, 52) give this legend in a very abridged form. On the Holy Land as "the land of the living", see Ketubot 111a. On 
the dividing of the sea, see vol. III, p. 22. Concerning the idea that Pharaoh is keeping guard at the gate of Hell, see vol, III, p. 
30. On the sons of Korah who dwell within the abyss, sec vol, III, pp, 300 and 302. Concerning Moses' visit to paradise, see 
vol. II, p. 210; on his staff (=rod), see vol. II, p. 291, where a different story is told, according to which a branch from a tree 
in paradise became the rod of Moses. On the reed used by Moses in writing the Torah, see note 99 on vol. I, p. 83. Comp. 
Nispahim 28-29.  
 
   959 Tan. B. III, 29; IV, 46-47. Concerning the animate and inanimate things pointed out by God to Moses, see Buber's note 
to Tan., as well as note 202 on vol. II, p. 362. 
 
 

 :المنقولة عن الیھود) اإلسرائیلیات( من الھاجادیات لبي لإلمام الثعا)عرائس المجالس(ورد في كتاب مما 
 
وت وا: سحاققال ابن إ - ره الم د ك اة، وكاكان موسى ق ھ الحی ره إلی ھ الموت ویك ب إلی ھ أراد هللا أن یحب تعظمھ، فلما كرھ ھ س دو إلی ون یغ ن ن ع ب ن یوش

ل : ُأحدث هللا إلیك، فیقول لھ یشوعما !  یا نبي هللا:ویروح فیقول لھ موسى ذا سنة فھ ذا وك ا أحدث هللا یا نبي هللا ألم أصبحك ك يء مم ن ش ت أسألك ع كن
 .ًلیك حتى تكون أنت الذي تبتدئ بھ وتذكره، وال یذكر لھ شیئا، فلما رأى موسى ذلك كره الحیاة وأحب الموتإ
  

الویبدو أن اإل ام الثع یر م ة تفاس ى كمی وي عل ان یحت ھ ك دو أن وم، ویب د الی ى األب ود إل و مفق اء، وھ ن قصص األنبی حاق ع ن إس اب اب ن كت ذا م ل ھ بي ینق
 .وإسرائیلیات متمیزة

 
ى لرجال  ن مشاھدة موس ة ع ى اإلنجلیزی رجم إل نص المت ي ال وارد أعاله ف ود الفالشا الھاجادي ال راث یھ ًأدناه قطعة یوردھا الثعالبي تعتبر جزءا من ت

 إلخ القصة أعاله…لحبیب الرب، فیقول لھم أنھ سیساعدھم:  وكانوا المالئكة في شكل بشري فلما سألھم لمن ھذا القبر، أجابوهًیحفرون قبرا
 
یھم:  بن منبھ كما قال وھب- ف عل م یخرج موسى لیقضي حاجة فمر برھط من المالئكة فعرفھم فأقبل إلیھم حتى وق را ل رون قب إذا ھم یحف َ ف ط ً شیئاَرً  ق

ھَأحسن منھ ولم  ى رب ریم عل د صالح ك ره لعب ال َیر مثلھ قط في الخضرة والنضرة والبھجة، فقال لھم یا مالئكة هللا لمن تحفرون ھذا القبر، فقالوا نحف ، فق
ت المالئكة: موسى جعا، فقال ھ مض ن من الیوم أحس ت ك ًإن ھذا العبد لمن هللا بمنزلة عظیمة، ما رأی َ ال: ُ ك، فق ون ل ُب أن یك في هللا أتح ا ص ك، : َّی ُوددت ذل
َقبض هللا روحھ ثم سوت المالئكة علیھ التراب ف فیھ ثم توجھ إلى ربھ ثم تنفساضطجعنزل فانزل واضطجع فیھ وتوجھ إلى ربك ثم تنفس، ف ف:فقالوا ُ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧٠

  :مالحظات ختامية هامة على النص*
  
نْ   { قصة خلق الجن من النار في اإلسالم      -أوًال - َساَن ِم ْسُنوٍن      َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْن ٍإ َم ْن َحَم َصاٍل ِم اُه   ) ٢٦( َصْل انَّ َخَلْقَن َواْلَج

سَُّموِم     اِر ال ْن َن ُل ِم ْن َقْب ات،   } )٢٧(ِم ن آی ا م ر، وغیرھ ا     الِحج ار الجحیم، أم ن ن امائیل م الك الموت س ق م لھا خل أص
ول أن كل المال           ل تق ن النور،ب ة م ة مخلوق ول كاإلسالم أن المالئك ال تق شیطان حسب     القصص الھاجادیة ف نھم ال ة وم ئك

ن األسطورة ال       ة غالبیة النسخ م ي                ھاجادی رب ف ا ظھر ال ي اإللھي، مثلم سكینة وھي التجل ار ال ن ن وقین م ة مخل  الیھودی
ار    ود الن ي عم ًا ف یًال متجلی ة ول ي غیم ًا ف باحًا متجلی ود ص ود الیھ ة لیق طورة التوراتی صص  (األس رات الق سكینة بتعبی ال

   ).واألدب الھاجادوتي
  
شیطان  الھاجاديفألنھ في التراث " من نار الجحیم خلقت وإلیھا تعود "ما قول اهللا لھ في النص       أ ل ( العبرّي أن ال ) عزازی

اب  ) األجیال العشرة(ھو نفسھ المالك الساقط سامائیل المعین على أرواح الموتى وقبضھا، وتقول قصة في فصل     من كت
ي مظ    أساطیر الیھود أن الشیطان ظھر لحواء في مظھر        ك ف د ذل رافّي   الحیَّة، وأنھ ظھر بع ِسرافیم   (ھر ِس ى ال سبة إل ، )ن

د    ًا عن ذلك أحیان یم ك ة الجح ر ھاوی وات وأمی احة األم وت وس الك الم شیطان وم وریین دور ال ود الفلكل د الیھ ب عن ویلع
  . الظالمیة التي تعود لقرون الظالمھاجادیةالبعض من القصص والنصوص ال

ًا - د ا -ثانی ث محم یما أرواح      أحادی صالحة وال س ول أن األرواح ال رھم تق سند وغی سلم والم اري وم ي البخ صحیحة ف ل
رب لموسى تحت عرش         الشھداء واألنبیاء تكون تحت العرش تعیش على شكل طیر خضر، وھذا مماثل لقصة وضع ال

  .جاللھ
  :روى مسلم

  
  ھم یرزقونكتاب اإلمارة باب بیان أن أرواح الشھداء في الجنة وأنھم أحیاء عند رب

   
ا                   ] ١٨٨٧[  راھیم أخبرن ن إب دثنا إسحاق ب ة ح وح ي معاوی ن أب ا ع ي شیبة كالھم حدثنا یحیى بن یحیى وأبو بكر بن أب

ة               و معاوی دثنا أسباط وأب ھ ح ظ ل ر واللف ن نمی د اهللا ب جریر وعیسى بن یونس جمیعا عن األعمش ح وحدثنا محمد بن عب
ذین   { ن مسروق قال سألنا عبد اهللا ھو بن مسعود عن ھذه اآلیة قاال حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة ع         وال تحسبن ال

ون         م یرزق د ربھ اء عن ر             }  قتلوا في سبیل اهللا أمواتا بل أحی ي جوف طی م ف ال أرواحھ ك فق ن ذل ألنا ع د س ا ق ا إن ال أم ق
اطل          ل ف ك القنادی ال     خضر لھا قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوي إلى تل م اطالعة فق یھم ربھ ع إل

ن          م ل ا رأوا أنھ الث مرات فلم م ث ك بھ ھل تشتھون شیئا قالوا أي شيء نشتھي ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا ففعل ذل
یس                ا رأى أن ل ي سبیلك مرة أخرى فلم ل ف ى نقت یتركوا من أن یسألوا قالوا یا رب نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حت

  لھم حاجة تركوا 
  
  

  : أحمد بن حنبل في مسندهوروى
  

 َحدََّثَنا َیْعُقوُب َحدََّثَنا َأِبي َعِن اْبِن ِإْسَحاَق َحدََّثِني ِإْسَماِعیُل ْبُن ُأَمیََّة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعیٍد َعْن َأِبي الزَُّبْیِر اْلَمكِّيِّ َعِن -  ٢٢٦٧
  اْبِن َعبَّاٍس َقاَل

َلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا ُأِصیَب ِإْخَواُنُكْم ِبُأُحٍد َجَعَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْرَواَحُھْم ِفي َأْجَواِف َطْیٍر ُخْضٍر َتِرُد َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َع
ِطیَب َمْشَرِبِھْم َوَمْأَكِلِھْم َوُحْسَن َأْنَھاَر اْلَجنَِّة َتْأُكُل ِمْن ِثَماِرَھا َوَتْأِوي ِإَلى َقَناِدیَل ِمْن َذَھٍب ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َفَلمَّا َوَجُدوا 

ُمْنَقَلِبِھْم َقاُلوا َیا َلْیَت ِإْخَواَنَنا َیْعَلُموَن ِبَما َصَنَع اللَُّھ َلَنا ِلَئلَّا َیْزَھُدوا ِفي اْلِجَھاِد َوَلا َیْنُكُلوا َعْن اْلَحْرِب َفَقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأَنا 
  }َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء {  َأْنَزَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َھُؤَلاِء اْلآَیاِت َعَلى َرُسوِلِھُأَبلُِّغُھْم َعْنُكْم َف

نِ            ِد ْب ْن ُمَحمَّ ْن          َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ِإْدِریَس َع ِر َع ي الزَُّبْی ْن َأِب َة َع ِن ُأَمیَّ َماِعیَل ْب ْن ِإْس َحاَق َع  ِإْس
  َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحَوُه

  



 ٢٧١

د  وروى   ن عب ن     اِإلمام أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن إدریس الشافعي، عن مالك، عن الزھري، ع ن كعب ب رحمن ب  ال
إنما نسمة المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى یرجعھا : "مالك، عن أبیھ، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال     

  ".اهللا إلى جسده یوم یبعثھ
  

  وروى البخاري
  
رضي اهللا حدثنا عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن أبي سعید الخدري : حدثنا وھیب:  إسماعیل حدثنا موسى بن- ٢٤١٢ 

  :عنھ قال
: یا أبا القاسم، ضرب وجھي رجل من أصحابك، فقال:  بینما رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جالس جاء یھودي، فقال

والذي اصطفى موسى على : سمعتھ بالسوق یحلف: قال). أضربتھ: (فقال). ادعوه: (رجل من األنصار، قال: قال). من(
 اهللا علیھ وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجھھ، فقال النبي صلى اهللا علیھ أي خبیث، على محمد صلى: البشر، قلت

ال تخیروا بین األنبیاء، فإن الناس یصعقون یوم القیامة، فأكون أول من تنشق عنھ األرض، فإذا أنا بموسى آخذ : (وسلم
  ).بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أكان فیمن صعق، أم حوسب بصعقة األولى

  
  حدثنا سفیان، عن عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن أبي سعید رضي اهللا عنھ،:  بن یوسفنا محمد حدث-  ٣٣٩٨

الناس یصعقون یوم القیامة، فأكون أول من یفیق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم : ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  ).العرش، فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور

  
  .نید أخرى كثیرة فنكتفي بھذا القدر منھا ففیھ الكفایةولألحادیث أسا

  
  
رب      _ ثالثاً - ن ال وب م ادي مكت یالحظ أن التوراة النص القانوني الصحیح عند الیھود، تقول أن موسى استلم فقط بشكل م

ن خ      ألف م ي تت وراة الت د    على اللوحین الحجریین الوصایا العشر، أما باقي التعالیم والشرائع التي تكون الت سة أسفار فق م
م       أوحى بھا اهللا یھوه لموسى وكان یبلغھا موسى للشعب كلما نزلت ویكتبھا في التوراة حسب معتقدھم، فالشرائع عندھم ل
ة          د الیھودی ي ض ي بحث ذلك ف تنزل كلھا مرة واحدة، بل بالتدریج وعلى فترات، وعندھم نسخ أحكام وشرائع كما أشرت ل

م وصارت       في باب تناقضات كتاب الیھودیة، م      سخ الحك م ن ثال كانت الكھانة مفروضة على كل بكر من شعب إسرائیل ث
  .قبل أي تنفیذ للقانون لسبط الوي والكھانة العلیا لبطن ھارون

أما األساطیر في التلمود والمدراشیم والھاجادوت فتقول أن موسى استلم كل التوراة نصًا وبشكل مادي على جبل سیناء،         
ط الوصایا الع       رآن المناقضة             ولیس فق ي الق ذا مصدر األسطورة اإلسالمیة ف وحین الحجریین، ھ ى الل شر المنقوشة عل

وحین،       ى الل ط عل لنصوص التوراة المصدر الصحیح واألصلي عند الیھود من أن موسى عندھم استلم الوصایا العشر فق
ل سیناء صعد       ثم تتمادى األسطورة الھاجادیة فتذھب أبعد مما ذھبت األسطورة التوراتیة فتقول          ى جب دما صعد إل أنھ بع

  .منھ إلى السماء عند الرب لیستلمھا منھ شخصیًا
  

ي القصص                م ف ود  غارقین ألذنھ ن یھ ة محمد إذن نقل م دات       الھاجادی ن القصص والمعتق ل ع ن ال یعلمون إال القلی  ولك
ا  الرسمیة، وھكذا اعتقد أن الیھودیة تعتقد بإنزال التوراة جملة واحدة على موسى في      شكل كتاب مكتوب على ألواح، ولن

ى  الھاجادةأن نالحظ أنھ غیر لفظة لوحین التي في التوراة و       واح ( إل ة        ) األل ة عقالنی ون القصة منطقی رآن لكي تك ي الق ف
  .ألن لوحین فقط ال یكفیان فقط لكتابة كل نص التوراة الطویل جدًا

  
اِس      َقاَل{ ى النَّ شَّاِكِریَن          َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَل ْن ال ْن ِم َك َوُك ا آَتْیُت ْذ َم ي َفُخ االِتي َوِبَكالِم ي    ) ١٤٤(ِبِرَس ُھ ِف ا َل َوَكَتْبَن

ُأِریُكْم َداَر اْلَفاسِ          َسِنَھا َس ُذوا ِبَأْح َك َیْأُخ ْر َقْوَم وٍَّة َوْأُم ْذَھا ِبُق ْيٍء َفُخ لِّ َش ِصیًال ِلُك ًة َوَتْف ْيٍء َمْوِعَظ لِّ َش ْن ُك َواِح ِم ِقیَن اَألْل
  ١٤٥_١٤٤: سورة األعراف} ) ١٤٥(
  



 ٢٧٢

َرْأِس            { َذ ِب َواَح َوَأَخ ى اَألْل ْم َوَأْلَق َر َربُِّك ُتْم َأْم َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي َأَعِجْل
اِلِمیَن        َأِخیِھ َیُجرُُّه ِإَلْیِھ َقاَل اْبَن ُأمَّ إِ      ْوِم الظَّ َع اْلَق ي َم َداَء َوال َتْجَعْلِن ي اَألْع ْشِمْت ِب نَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َیْقُتُلوَنِني َفال ُت

رَّاِحِمیَن             ) ١٥٠( ُم ال َت َأْرَح َك َوَأْن ي َرْحَمِت ا ِف ي َوَأْدِخْلَن ي َوَألِخ ْر ِل ِذیَن اتَّ ) ١٥١(َقاَل َربِّ اْغِف َیَناُلُھْم    ِإنَّ الَّ َل َس ُذوا اْلِعْج َخ
وا        ) ١٥٢(َغَضٌب ِمْن َربِِّھْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِریَن     ِدَھا َوآَمُن ْن َبْع اُبوا ِم مَّ َت سَّیَِّئاِت ُث وا ال َوالَِّذیَن َعِمُل

ْم    )١٥٣(ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَھا َلَغُفوٌر َرِحیٌم        ِذیَن ُھ ٌة ِللَّ  َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اَألْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَھا ُھًدى َوَرْحَم
  ١٥٤-١٥٠: األعراف} )١٥٤(ِلَربِِّھْم َیْرَھُبوَن 

  
ْدِمیرًا    َفُقْلَنا ا) ٣٥(َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُھ َأَخاُه َھاُروَن َوِزیرًا       { َدمَّْرَناُھْم َت ا َف ْذَھَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَن
  ٣٦-٣٥: الفرقان} )٣٦(
  

ریھم                    ة أن ی ي مك د ف ن محم سھ م رآن نف ن ھشام والق ث وسیرة اب ب األحادی ول كت ا تق وعندما طلب الوثنیون العرب كم
ابیع و          ن األرض ین ھ          معجزات ملموسة لیؤمنا بھ كأن یفجر م ون ل د أو یك ا ویوسع البل ن أماكنھ ال م زیح الجب ار أو ی أنھ

یس            دة، ول ي مرة واح دة یعن ة واح ھ جمل رآن كل اب الق قصر عظیم مزخرف أو ینزل علیھ اهللا أمام عیونھم مالك معھ كت
ًا لمراحل          داث واالحتیاجات وتبع ار واألح ن أفك ھ م دعوة  كما یفعل محمد من تألیفھ للقرآن على مھل وحسب ما یبدو ل ال

یم           دل العق ھ إال أن استخدم أسلوب الج ان من ا ك وبناء المجتمع الجدید لدینھ وطاقتھ البشریة المحدودة في تألیفھ للقرآن، م
  : الغیر قانونیة فقالھاجادیةوالتھرب مستغًال القصص ال

  
  سورة الفرقان} )٣٢(َذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًال َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوال ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َك{
  
َذْتُھْم          { َرًة َفَأَخ َھ َجْھ ا اللَّ اُلوا َأِرَن َك َفَق ْن َذِل َر ِم ى َأْكَب َأُلوا ُموَس ْد َس سََّماِء َفَق ْن ال ًا ِم ْیِھْم ِكَتاب زَِّل َعَل اِب َأْن ُتَن ُل اْلِكَت ْسَأُلَك َأْھ َی

ًا         سورة  }  )١٥٣(الصَّاِعَقُة ِبُظْلِمِھْم ُثمَّ اتََّخُذوا اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھْم اْلَبیَِّناُت َفَعَفْوَنا َعْن َذِلَك َوآَتْیَنا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمِبین
  ١٥٣النساء 

  
ا          ) ٩٠(ًا َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمْن اَألْرِض َیْنُبوع     { اَر ِخالَلَھ َر اَألنَھ ٍب َفُتَفجِّ ٍل َوِعَن ْن َنِخی ٌة ِم َك َجنَّ وَن َل َأْو َتُك

َأْو َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف ) ٩٢(َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّھ َواْلَمالِئَكِة َقِبیًال   ) ٩١(َتْفِجیرًا  
وًال    َع   ) ٩٣(َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْیَنا ِكَتابًا َنْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُس ا َمَن َوَم

َث ا  اُلوا َأَبَع َدى ِإالَّ َأْن َق اَءُھْم اْلُھ وا ِإْذ َج اَس َأْن ُیْؤِمُن وًال النَّ َشرًا َرُس ُھ َب ُشوَن  ) ٩٤(للَّ ٌة َیْم ي اَألْرِض َمالِئَك اَن ِف ْو َك ْل َل ُق
ِصیرًا     ) ٩٥(ُمْطَمِئنِّیَن َلَنزَّْلَنا َعَلْیِھْم ِمْن السََّماِء َمَلكًا َرُسوًال      رًا َب اِدِه َخِبی اَن ِبِعَب ) ٩٦(ُقْل َكَفى ِباللَِّھ َشِھیدًا َبْیِني َوَبْیَنُكْم ِإنَُّھ َك

ًا                  ًا َوُبْكم وِھِھْم ُعْمی ى َوُج ِة َعَل ْوَم اْلِقَیاَم ُشُرُھْم َی ِھ َوَنْح ْن ُدوِن اَء ِم ْم َأْوِلَی َد َلُھ ْن َتِج َوَمْن َیْھِد اللَُّھ َفُھَو اْلُمْھَتِدي َوَمْن ُیْضِلْل َفَل
  ٩٧-٩٠: سراءسورة اإل} )٩٧(َوُصّمًا َمْأَواُھْم َجَھنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُھْم َسِعیرًا 

  
  ٧األنعام } )٧(َوَلْو َنزَّْلَنا َعَلْیَك ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ِبَأْیِدیِھْم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبیٌن {
  
ثال ال      - رابعاً - ذا، فم ذا وك د     أحادیث كثیرة صحیحة قالھا محمد عن موازین یكون من فیھا أثقل من ك ت محم ة وزن مالئك

ا                سخر منھ ان ی ي ك ضعیفة الت دًا ال ة ج ن مسعود النحیل أمام كل أمة محمد فكان وزنھ أثقل منھم كلھم فرجحھم، وساق اب
ن           ان أول م رًا وك ة كثی ي مك ویضحك أصحابھ أثقل في المیزان عند اهللا من جبل أحد ألنھ صحابي تعرض لالضطھاد ف

یة فتعرض لضرب واعتداء عنیف، وعلم عمر لو وزن لفاق علم كل األمة، وھناك  قرأ القرآن عند الكعبة وفي مكة عالن      
  آخرون ال یقیم لھم اهللا یوم القیامة وزنًا 

  
ًا               { ِة َوْزن ْوَم اْلِقَیاَم ْم َی یُم َلُھ ال ُنِق اُلُھْم َف ْت َأْعَم ا    َذلِ ) ١٠٥(ُأوَلِئَك الَِّذیَن َكَفُروا ِبآَیاِت َربِِّھْم َوِلَقاِئِھ َفَحِبَط نَُّم ِبَم َزاُؤُھْم َجَھ َك َج

  ١٠٦-١٠٥: سورة الكھف} )١٠٦(آَیاِتي َوُرُسِلي ُھُزوًا َكَفُروا َواتََّخُذوا 
  
  



 ٢٧٣

  :وجاء في كتب األحادیث
  

  :قال البخاري   
  
رة  ، حدثنا سعید بن أبي مریم ، حدثنا محمد بن عبد اهللا  - ٤٧٢٩  ا المغی ي        ، أخبرن ن أب ن األعرج ع اد ع و الزن دثني أب ح

اح        «: یرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال    ھر د اهللا جن زن عن ة ال ی وم القیام سمین ی إنھ لیأتي الرجل العظیم ال
عن ، وعن یحیى بن بكیر عن مغیرة بن عبد الرحمن. »}فال نقیم لھم یوم القیامة وزنًا{بعوضة ـ وقال ـ اقرءوا إن شئتم  

ر      وقد رواه مسلم عن أبي بكر محم، بكیر معلقًاھكذا ذكره عن یحیى بن  ، أبي الزناد مثلھ   ن بكی ى ب ن یحی د بن إسحاق ع
  . بھ
  
   :اه مسلم فقالوور  
  
ن     ] ٢٧٨٥[ حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا یحیى بن بكیر حدثني المغیرة یعني الحزامي عن أبي الزناد عن األعرج ع

أتي ال            ھ لی ال إن اح         أبي ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق د اهللا جن زن عن ة ال ی وم القیام سمین ی رجل العظیم ال
   }فال نقیم لھم یوم القیامة وزنا { بعوضة اقرؤا 

   
شار  : في تفسیره   ابن جریر  وقال ن ب رحمن   ،  حدثنا محمد ب د ال دثنا عب ي         ، ح ن أب ن شمر ع ش ع ن األعم دثنا سفیان ع ح
اح بعوضة   فال یز، یؤتى یوم القیامة برجل عظیم طویل  : عن كعب قال  ، یحیى د اهللا جن رءوا  ، ن عن وم     {اق م ی یم لھ ال نق ف

ات اهللا         } ذلك جزاؤھم جھنم بما كفروا{: وقولھ. }القیامة وزناً  رھم واتخاذھم آی سبب كف ذا الجزاء ب اھم بھ ا جازین أي إنم
  .استھزءوا بھم وكذبوھم أشد التكذیب، ورسلھ ھزوًا

  
ع   وكلمة ال إلھ اهللا توضع في المیزان فترجح على كل كتب    ي تق  ذنوب شخص ارتكبھا حتى مألت مد البصر فتطیش یعن

  الصحف وتطیر من على المیزان
  
  :روى الترمذي في جامعھف
  

ْلَمَعاِفِريِّ  َحدََّثَنا ُسَوْیُد ْبُن َنْصٍر َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َعْن َلْیِث ْبِن َسْعٍد َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َیْحَیى َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن ا-  ٢٦٣٩
  ُثمَّ اْلُحُبِليِّ َقال َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َیُقوُل

ُر َعَلْیِھ ِتْسَعًة َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ اللََّھ َسُیَخلُِّص َرُجًلا ِمْن ُأمَِّتي َعَلى ُرُءوِس اْلَخَلاِئِق َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَیْنُش
َوِتْسِعیَن ِسِجلا ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمدِّ اْلَبَصِر ُثمَّ َیُقوُل َأُتْنِكُر ِمْن َھَذا َشْیًئا َأَظَلَمَك َكَتَبِتي اْلَحاِفُظوَن َفَیُقوُل َلا َیا َربِّ َفَیُقوُل َأَفَلَك 

َك ِعْنَدَنا َحَسَنًة َفِإنَُّھ َلا ُظْلَم َعَلْیَك اْلَیْوَم َفَتْخُرُج ِبَطاَقٌة ِفیَھا َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ ُعْذٌر َفَیُقوُل َلا َیا َربِّ َفَیُقوُل َبَلى ِإنَّ َل
َھِذِه السِِّجلَّاِت َفَقاَل ِإنََّك َلا ُتْظَلُم َقاَل َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َفَیُقوُل اْحُضْر َوْزَنَك َفَیُقوُل َیا َربِّ َما َھِذِه اْلِبَطاَقُة َمَع 

  َفُتوَضُع السِِّجلَّاُت ِفي َكفٍَّة َواْلِبَطاَقُة ِفي َكفٍَّة َفَطاَشْت السِِّجلَّاُت َوَثُقَلْت اْلِبَطاَقُة َفَلا َیْثُقُل َمَع اْسِم اللَِّھ َشْيٌء
  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا اْبُن َلِھیَعَة َعْن َعاِمِر ْبِن َیْحَیى ِبَھَذا اْلِإْسَناِد َنْحَوُهَقاَل َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب 

  
ذا       ال وھ ن وزن األعم بس    بعض اآلیات واألحادیث تتكلم ع ب   مقت ن كت اب  الھاجادة  م ا ككت راھیم  ( واألبوكریف د إب ) عھ

  . لتناقض تكلمت عن وزن األشخاص بدًال من وزن األعمالاألبوكریفي وغیره، وبعض نصوص األحادیث الكثیرة با
  

زان            الھاجادةوھذا مشابھ لقصص     ي می ات ف ل كل المخلوق ذي ُوزن مقاب ا اآلن قصة موسى ال  ومنھا القصة التي نتناولھ
  .الرب فرجحھم

  
  
  



 ٢٧٤

  : وجاء في سیرة الرسول البن ھشام
  

  : قال ابن إسحاق :  - صلى اهللا علیھ وسلم –الرسول ُیسأل عن نفسھ وإجابتھ 
  

دان الَكالعي        ن َمْع ن أصحاب رسول     : وحدثني َثْور بن یزید عن بعض أھل العلم ، وال أحسبھ إال عن خالد ب رًا م أن نف
نعم ، أنا دعوُة أبى إبراھیم : یا رسول اهللا ، أخبرنا عن نفسك ؟ قال :  قالوا لھ - صلى اهللا علیھ وسلم اهللا علیھ وسلم     -اهللا  

ي                 ، وُبْشرى  ي بن ْعُت ف شام، واْسُترِض ا قصوَر ال ور أضاء لھ ا ن ھ خرج منھ ي أن  أخي عیسى، ورأت أمي حین حملت ب
ر     ن بك ا          . سعد ب ًا لن ا نرعى َبْھم ف بیوتن ي خل ع أخ ل ا م ا أن ن ذھب         : فبین ْست م یض بَط اب ب ا ثی اني رجالن علیھم إذ أت
ا  وءة ثلج شقَّاه  . ممل ي ، ف تخرجا قلب ي، واس شقا بطن ذاني ف م أخ اث وداء فطرحاھ ًة س ھ َعَلَق تخرجا من ي . فاس سال قلب م غ ث

ال   : وبطني بذلك الثلج حتى أنقیاه، ثم قال أحُدُھما لصاحبھ      م ق ة   : زنھ بعشرة من أمتھ ، فوزنني بھم فوزنُتھم ، ث ھ بمئ زن
ھ   دعھ ع: فقال . زنھ بألف من أمتھ ، فوزنني بھم فوزنتھم : فوزنني بھم فوزنتھم ، ثم قال  . من أمتھ    و وزنت نك ، فواهللا ل

  .بأمتھ لوزنھا
  

ذكر        . حسب العادات العربیة من حلیمة السعدیةوقولھ أخ لھ أي أخ في الرضاعة       ھ ال یت اه أن م معن ض أھل العل ھ بع  وقول
  .فھو مؤرخ أكثر منھ ُمحدِّث. من ھو الراوي وھذا عیب ابن إسحاق في حفظ األسانید

  
  

  :ولھذا الحدیث شاھد من صحیح مسلم
  
حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ      ] ١٦٢[  

وسلم أتاه جبریل صلى اهللا علیھ وسلم وھو یلعب مع الغلمان فأخذه فصرعھ فشق عن قلبھ فاستخرج القلب فاستخرج منھ 
ي طست م         م غسلھ ف ان            علقة فقال ھذا حظ الشیطان منك ث ھ وجاء الغلم ي مكان م أعاده ف ھ ث م ألم اء زمزم ث ن ذھب بم

ك المخیط          ر ذل ت أرى أث د كن س وق یسعون إلى أمھ یعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وھو منتقع اللون قال أن
  في صدره

   
  :، لكن بإسناد ضعیف لضعف بقیة بن الولیدورواه أحمد بن حنبل بتمامھ

  
 َعْمٍرو اْبِن َعْن َمْعَداَن ْبِن َخاِلِد َعْن َسْعٍد ْبُن َبِحیُر َحدََّثِني َبِقیَُّة َحدََّثَنا َقاَلا َربِِّھ َعْبِد ْبُن َوَیِزیُد َحْیَوُة اَحدََّثَن - ١٦٩٩٠×

  َحدََّثُھْم َأنَُّھ السَُّلِميِّ َعْبٍد ْبِن ُعْتَبَة َعْن السَُّلِميِّ
 َسْعِد َبِني ِمْن َحاِضَنِتي َكاَنْت َقاَل اللَِّھ َرُسوَل َیا َشْأِنَك َأوَُّل َكاَن َكْیَف َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسَأَل َرُجًلا َأنَّ
 َأِخي َفاْنَطَلَق ُأمَِّنا ِعْنِد ِمْن ِبَزاٍد َفْأِتَنا اْذَھْب َأِخي َیا َفُقْلُت َزاًدا َمَعَنا َنْأُخْذ َوَلْم َلَنا َبْھٍم ِفي َلَھا َواْبٌن َأَنا َفاْنَطَلْقُت َبْكٍر ْبِن

 َفَأَخَذاِني َیْبَتِدَراِني َفَأْقَبَلا َنَعْم َقاَل ُھَو َأُھَو ِلَصاِحِبِھ َأَحُدُھَما َفَقاَل َنْسَراِن َكَأنَُّھَما َأْبَیَضاِن َطْیَراِن َفَأْقَبَل اْلَبْھِم ِعْنَد َوَمَكْثُت
 ِفي َیِزیُد َقاَل ِلَصاِحِبِھ َأَحُدُھَما َفَقاَل َسْوَداَوْیِن َعَلَقَتْیِن ِمْنُھ َفَأْخَرَجا َفَشقَّاُه َقْلِبي اْسَتْخَرَجا ُثمَّ َبْطِني َفَشقَّا اْلَقَفا ِإَلى َفَبَطَحاِني

 َقاَل ُثمَّ َقْلِبي ِفي َفَذارََّھا ِبالسَِّكیَنِة اْئِتِني َقاَل ُثمَّ َقْلِبي ِبِھ َغَسَلاَف َبَرٍد ِبَماِء اْئِتِني َقاَل ُثمَّ َجْوِفي ِبِھ َفَغَسَلا َثْلٍج ِبَماِء اْئِتِني َحِدیِثِھ
 َفَقاَل ُبوَِّةالنُّ ِبَخاَتِم َعَلْیِھ َواْخِتْم َفَحاَصُھ ِحْصُھ َحِدیِثِھ ِفي َحْیَوُة َوَقاَل النُُّبوَِّة ِبَخاَتِم َعَلْیِھ َوَخَتَم َفَحاَصُھ ِحْصُھ ِلَصاِحِبِھ َأَحُدُھَما
 َبْعُضُھْم َعَليَّ َیِخرَّ َأْن ُأْشِفُق َفْوِقي اْلَأْلِف ِإَلى َأْنُظُر َأَنا َفِإَذا ِكفٍَّة ِفي ُأمَِّتِھ ِمْن َأْلًفا َواْجَعْل ِكفٍَّة ِفي اْجَعْلُھ ِلَصاِحِبِھ َأَحُدُھَما

 َلِقیُتُھ ِبالَِّذي َفَأْخَبْرُتَھا ُأمِّي ِإَلى اْنَطَلْقُت ُثمَّ َشِدیًدا َفَرًقا َوَفِرْقُت َوَتَرَكاِني اْنَطَلَقا مَُّث ِبِھْم َلَماَل ِبِھ ُوِزَنْت ُأمََّتُھ َأنَّ َلْو َفَقاَل
 َوَرِكَبْت الرَّْحِل َعَلى َحَمَلْتِنيَف َیِزیُد َوَقاَل َفَجَعَلْتِني َلَھا َبِعیًرا َفَرَحَلْت ِباللَِّھ ُأِعیُذَك َقاَلْت ِبي ُأْلِبَس َیُكوَن َأْن َعَليَّ َفَأْشَفَقْت

 ِمنِّي َخَرَج َرَأْیُت ِإنِّي َفَقاَلْت َذِلَك َیُرْعَھا َفَلْم َلِقیُت ِبالَِّذي َوَحدََّثْتَھا َوِذمَِّتي َأَماَنِتي َأَوَأدَّْیُت َفَقاَلْت ُأمِّي ِإَلى َبَلْغَنا َحتَّى َخْلِفي
  اِمالشَّ ُقُصوُر ِمْنُھ َأَضاَءْت ُنوًرا

  
  
  
  



 ٢٧٥

 THE THREE COUNSELLORSالمستشارون الثالثة / الجزء الثاني/ تاب أساطیر الیھودكب الھاجادةوفي قصص 
ب    ن فرعون حلم برجل عجوز وضع كل أمراء و     أ  ي الجان نبالء وكبار المصریین في كفة میزان، ووضع طفًال غضًا ف

ذا       اآلخر، فرجح الطفل كل ھؤالء، مما جعلھ یطلب السحرة لتفسیر  ن ھ ًا م ال إسرائیل خوف  الحلم مما جعلھ یقتل كل أطف
  . الیھودیةھاجادیةالطفل حسب األسطورة ال

  
ما یحكیھ القرآن واألحادیث عن حملة العرش الحافِّین من حولھ الذین یسبحون ویحمدون الرب إلى األبد وبال      _  خامساً -

دة المال مقتبسانقطاع والذین یحملون العرش وغیر ذلك        دة مواضع          من عقی ي ع وراة ف ي الت ذكورین ف ِسرافیم الم ة ال ئك
صص             ن ق وتي، وم ا الالھ ا یوحن ي رؤی ل ف ن اإلنجی ة، وم ة الرؤوی ن األسفار التنبئی ال م ال وسفر حزقی ا سفر دانی منھ

  .وفي األحادیث أن لھم تسابیح معینة.  كالقصة التي بین أیدینا كمثالالھاجادة
  
َوَتَرى اْلَمالِئَكَة ) ٧٤(ِذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَثَنا اَألْرَض َنَتَبوَُّأ ِمْن اْلَجنَِّة َحْیُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلیَن َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّھ الَّ{

-٧٤: الزمر} )٧٥(ُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن ِإالَّ َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُقِضَي َبْیَنُھْم ِباْلَحقِّ َوِقیَل اْلَحْم
٧٥  

الَِّذیَن َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُھ ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َوُیْؤِمُنوَن ِبِھ َوَیْسَتْغِفُروَن ِللَِّذیَن آَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء {
َربََّنا َوَأْدِخْلُھْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُھم َوَمْن َصَلَح ) ٧(لَِّذیَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبیَلَك َوِقِھْم َعَذاَب اْلَجِحیِم َرْحَمًة َوِعْلمًا َفاْغِفْر ِل

اِت َوَمْن َتِق السَّیَِّئاِت َیْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحْمَتُھ َوَذِلَك ُھَو َوِقِھْم السَّیَِّئ) ٨(ِمْن آَباِئِھْم َوَأْزَواِجِھْم َوُذرِّیَّاِتِھْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم 
  ٩-٧: غافر} )٩(اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 

  
َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفیَھا َمْن ُیْفِسُد ِفیَھا َوَیْسِفُك الدَِّماَء َو{

  ٣٠:  البقرة})٣٠(ْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأ
  

  :روى اإلمام أحمد
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َحمَّاٌد َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبیِھ َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو-  ٦٣٤٣
اِئُلُھنَّ    َأنَّ َرُجًلا َقاَل    ْن َق لََّم َم َذاَت َیْوٍم َوَدَخَل الصََّلاَة اْلَحْمُد ِللَِّھ ِمْلَء السََّماِء َوَسبََّح َوَدَعا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

  اْلَمَلاِئَكَة َتَلقَّى ِبِھ َبْعُضُھْم َبْعًضاَفَقاَل الرَُّجُل َأَنا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلَقْد َرَأْیُت 
  

  حدیث حسن، ولھ طرق وألفاظ أخرى
  
ي     - سادساً -  تعظیم موسى في اإلسالم بحیث یعتبر أفضل األنبیاء بعد محمد، بدلیل قصة اإلسراء ففي األحادیث النبویة ف

سماء ا        ي ال ان ف وه       قصة اإلسراء والمعراج كان موسى ھو آخر من قابلھ محمد وك ى عل دل عل ا ی سابعة األسطوریة مم ل
ر      على منزلة كل األنبیاء حتى إبراھیم، وبكى موسى لما وجد غالمًا حدیثًا یفوقھ مكانة ویكون من أمتھ داخلون للجنة أكث
ي                      ده ف ا نج ذا م دیث، وھ ول الح ا یق سابعة كم سماء ال وق ال ة ف درة المنتھى والجن ى س د إل من أمتھ ھو عندما صعد محم

د موسى         القصة الھ  م بع م یق ھ ول ھ أن د خاتمت ة عن اجادیة بمبالغاتھا الغیر معقولة، والتي نلمس جذورھا في قول سفر التثنی
ھ     ھ وآیات ي كل معجزات ًا لوجھ ف رف اهللا وجھ ذي ع ھ ال ي مثل ي    . نب ھ ف اء نصوصًا عن ر األنبی و أكث ى ھ ي أن موس ویكف

س     ( .القرآن سي ألسطورة      سوف نكشف في دراستنا عن المصدر األبوكریفي الم یحي لقصص اإلسالم أن المصدر الرئی
  ).معراج محمد ھو سفر رؤیا بولس

  
اء    _ سابعاً - ذا كل األنبی ى ھ  اعتبار محمد أعظم إنسان یوم القیامة والذي سیشفع للبشر لدى اهللا حین تعجز عن اإلقدام عل

دخلھا حامًال       لیبدأ الحساب ألن الناس تعبوا وعرقوا آلالف السنین، وأنھ سیشفع ألمتھ، وأن       ة وی اب الجن تح ب ن یف ھ أول م
ك                خ ، كل ذل ھ إل ون رؤیت ة ویحب زوره الكل بمحب ذي ی ة وال ھ سید الجن ادة، وأن بس لواًء للقی ن قصص    مقت  ومستوحى م

  .كخاتمة قصة موسى الھاجادیة التي بین أیدینا اآلن
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  روى البخاري
  
بو حیان التیمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جریر، عن أبي أخبرنا أ: أخبرنا عبد اهللا:  بن مقاتل حدثنا محمد- ٤٧١٢ 

  :ھریرة رضي اهللا عنھ قال
أنا سید الناس : ( أتي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بلحم، فرفع إلیھ الذراع، وكانت تعجبھ، فنھس منھا نھسة ثم قال

 واحد، یسمعھم الداعي وینفذھم البصر، یوم القیامة، وھل تدرون مم ذلك؟ یجمع اهللا الناس األولین واآلخرین في صعید
أال ترون ما قد بلغكم، أال : وتدنو الشمس، فیبلغ الناس من الغم والكرب ما ال یطیقون وال یحتملون، فیقول الناس

أنت أبو : علیكم بآدم، فیأتون آدم علیھ السالم فیقولون لھ: تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض
قك اهللا بیده، ونفخ فیك من روحھ، وأمر المالئكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ، أال البشر، خل

إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ، ولن یغضب بعده مثلھ، وإنھ نھاني : ترى إلى ما قد بلغنا؟ فیقول آدم
یا نوح، إنك أنت : فیأتون نوحا فیقولون. یري، اذھبوا إلى نوحعن الشجرة فعصیتھ، نفسي نفسي نفسي، اذھبوا إلى غ

إن ربي : أول الرسل إلى أھل األرض، وقد سماك اهللا عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ؟ فیقول
 على عز وجل قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ، ولن یغضب بعده مثلھ، وإنھ قد كانت لي دعوة دعوتھا

یا إبراھیم، أنت نبي اهللا : فیأتون إبراھیم فیقولون. قومي، نفسي نفسي نفسي، اذھبوا إلى غیري، اذھبوا إلى إبراھیم
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم : وخلیلھ من أھل األرض، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ؟ فیقول لھم

 نفسي - فذكرھن أبو حیان في الحدیث - قد كنت كذبت ثالث كذبات یغضب قبلھ مثلھ، ولن یغضب بعده مثلھ، وإني 
یا موسى، أنت رسول اهللا، فضلك اهللا : فیأتون موسى فیقولون. نفسي نفسي، اذھبوا إلى غیري، اذھبوا إلى موسى

با لم إن ربي قد غضب الیوم غض: برسالتھ وبكالمھ على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ؟ فیقول
یغضب قبلھ مثلھ، ولن یغضب بعده مثلھ، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلھا، نفسي نفسي نفسي، اذھبوا إلى غیري، 

یا عیسى، أنت رسول اهللا، وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، وكلمت الناس : فیأتون عیسى فیقولون. اذھبوا إلى عیسى
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ : نحن فیھ؟ فیقول عیسىفي المھد صبیا، اشفع لنا، أال ترى إلى ما 

 نفسي نفسي نفسي، اذھبوا إلى غیري، اذھبوا إلى محمد صلى اهللا علیھ - ولم یذكر ذنبا -قط، ولن یغضب بعده مثلھ 
د غفر اهللا لك ما تقدم من یا محمد أنت رسول اهللا، وخاتم األنبیاء، وق: فیأتون محمدا صلى اهللا علیھ وسلم فیقولون. وسلم

ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم 
یا محمد ارفع رأسك، سل تعطھ، : یفتح اهللا علي من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ على أحد قبلي، ثم یقال

یا محمد أدخل من أمتك من ال حساب علیھم من : أمتي یا رب، أمتي یا رب، فیقال: رأسي فأقولواشفع تشفع، فأرفع 
والذي نفسي بیده، إن ما بین : الباب األیمن من أبواب الجنة، وھم شركاء الناس فیما سوى ذلك من األبواب، ثم قال

  .)كما بین مكة وبصرى: المصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر، أو
  

  :حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنھ قال:  حدثنا مسدد-  ٦٥٦٥
لو استشفعنا على ربنا حتى یریحنا من : یجمع اهللا الناس یوم القیامة، فیقولون: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

أمر المالئكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند أنت الذي خلقك اهللا بیده، ونفخ فیك من روحھ، و: مكاننا، فیأتون آدم فیقولون
لست ھناكم، ویذكر : ائتوا نوحًا، أول رسول بعثھ اهللا، فیأتونھ فیقول: لست ھناكم، ویذكر خطیئتھ، ویقول: فیقول. ربنا

هللا، لست ھناكم، ویذكر خطیئتھ، ائتوا موسى الذي كلمھ ا: خطیئتھ، ائتوا إبراھیم الذي اتخذه اهللا خلیًال، فیأتونھ فیقول
لست ھناكم، ائتوا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم، : لست ھناكم، فیذكر خطیئتھ، ائتوا عیسى فیأتونھ فیقول: فیأتونھ فیقول

فقد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فیأتوني، فأستأذن على ربي، فإذا رأیتھ وقعت ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا، ثم 
قل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّع، فأرفع رأسي، فأحمد ربي بتحمید یعلمني، ثم أشفع فیحد لي سل ُتعطھ، و: ارفع رأسك: یقال لي

حدًا، ثم أخرجھم من النار، وأدخلھم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدًا مثلھ في الثالثة، أو الرابعة، حتى ما یبقى في النار إال 
  .أي وجب علیھ الخلود: وكان قتادة یقول عند ھذا). من حبسھ القرآن

  

  
  :حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنھ: حدثنا ھمَّام بن یحیى:  بن منھال وقال حجاج-  ٧٤٤٠

لو استشفعنا إلى ربنا : یحبس المؤمنون یوم القیامة حتى ُیھمُّوا بذلك، فیقولون: ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
قك اهللا بیده، وأسكنك جنتھ، وأسجد لك مالئكتھ، وعلمك أنت آدم أبو الناس، خل: فیریحنا من مكاننا، فیأتون آدم فیقولون
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ویذكر خطیئتھ التي : لست ھناكم، قال: فیقول: قال. أسماء كل شئ، لتشفع لنا عند ربك حتى یریحنا من مكاننا ھذا
لست : لأكلھ من الشجرة وقد نھي عنھا، ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعثھ اهللا إلى أھل األرض، فیأتون نوحًا فیقو: أصاب

: فیأتون إبراھیم فیقول: سؤالھ ربھ بغیر علم، ولكن ائتوا إبراھیم خلیل الرحمن، قال: ھناكم، ویذكر خطیئتھ التي أصاب
فیأتون : عبدًا آتاه اهللا التوراة وكلمھ وقرَّبھ نجیا، قال: إني لست ھناكم، ویذكر ثالث كلمات كذبھنَّ، ولكن ائتوا موسى

قتلھ النفس، ولكن ائتوا عیسى عبد اهللا ورسولھ، وروح اهللا : كم، ویذكر خطیئتھ التي أصابإني لست ھنا: موسى فیقول
لست ھناكم، ولكن ائتوا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم، عبدًا غفر اهللا لھ ما تقدم من : فیأتون عیسى فیقول: وكلمتھ، قال

فإذا رأیتھ وقعت ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا أن ذنبھ وما تأخر، فیأتوني، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ، 
فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحمید : ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّع، وسل ُتْعَط، قال: یدعني، فیقول

ھم الجنة فأخرج فأخرجھم من النار وأدخل: وسمعتھ أیضًا یقول:  قال قتادة-یعلمنیھ، فیحد لي حدًا، فأخرج فأدخلھم الجنة 
:  ثم أعود فأستأذن على ربي في داره، فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ وقعت ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا أن یدعني، ثم یقول-

ثم أشفع : فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحمید یعلمنیھ، قال: ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّْع، وسل ُتعط، قال
 ثم أعود -فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة : وسمعتھ یقول:  قال قتادة-أدخلھم الجنة فیحد لي حدًا، فأخرج ف

: الثالثة، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ وقعت لھ ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا أن یدعني، ثم یقول
ثم : أرفع رأسي، فأثني على ربي بثناء وتحمید یعلمنیھ، قالف: ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّع، وسل ُتعَطْھ، قال

 - فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة : وقد سمعتھ یقول:  قال قتادة-أشفع فیحد لي حدًا، فأخرج فأدخلھم الجنة 
بعثك ربك مقامًا عسى أن ی{: ثم تال ھذه اآلیة: قال. أي وجب علیھ الخلود). حتى ما یبقى في النار إال من حبسھ القرآن

  . وھذا المقام المحمود الذي وعده نبیكم صلى اهللا علیھ وسلم: قال. }محمودًا

  َحدََّثَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِھیَم َحدََّثِني َعمِّي َحدََّثَنا َأِبي َعْن َصاِلٍح َعْن اْبِن ِشَھاٍب َقاَل َحدََّثِني َأَنُس ْبُن َماِلٍك-  ٧٤٤١
َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْرَسَل ِإَلى اْلَأْنَصاِر َفَجَمَعُھْم ِفي ُقبٍَّة َوَقاَل َلُھْم اْصِبُروا َحتَّى َتْلَقْوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفِإنِّي 

 َعَلى اْلَحْوِض

  

ولس     قصة إسراء محمد  _ ثامناً - وكریفي المسیحي،   مأخوذة بشكل رئیسي من سفر رؤیا ب ون     األب د تك ا   وق ض أجزائھ بع
ا                    ةمقتبس وراة كلھ سماء الستالم الت ى ال ة إل  من قصة صعود موسى الھاجادی

                     
ذه وردت          و أن مواضیع كھ ، ول

ن زرادشت أخرى لمحمد من الدین ال    اقتباساتبصور مشابھة من     راھ     األڤستاي م ن قصة صعود إب ي الھاجادوت    وم یم ف
   ).عھد إبراھیم( وكتابالیھودیة

  

ا ) ١(َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى    { َوى      َم ا َغ اِحُبُكْم َوَم َوى     ) ٢( َضلَّ َص ْن اْلَھ ُق َع ا َیْنِط وَحى    ) ٣(َوَم ٌي ُی َو ِإالَّ َوْح ُھ  ) ٤(ِإْن ُھ َعلََّم
َدلَّى  ) ٧(َوُھَو ِباُألُفِق اَألْعَلى ) ٦(ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى ) ٥(َشِدیُد اْلُقَوى   ْیِن َأْو َأْدنَ    ) ٨(ُثمَّ َدَنا َفَت اَب َقْوَس اَن َق َأْوَحى  ) ٩(ى َفَك َف

ا َرَأى    ) ١٠(ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى      َرى     ) ١١(َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َم ا َی ى َم ُھ َعَل َرى    ) ١٢(َأَفُتَماُروَن ًة ُأْخ ْد َرآُه َنْزَل َد  ) ١٣(َوَلَق ِعْن
ى  ) ١٦( َیْغَشى ِإْذ َیْغَشى السِّْدَرَة َما) ١٥(ِعْنَدَھا َجنَُّة اْلَمْأَوى ) ١٤(ِسْدَرِة اْلُمْنَتَھى    ْد َرَأى  ) ١٧(َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغ َلَق

  ١٨ -١: سورة النجم} )١٨(ِمْن آَیاِت َربِِّھ اْلُكْبَرى 
  
  

  : فروى مسلم في صحیحھ، ك اإلیمان ب اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات
    

 حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا     ] ١٦٢ [ 
ى          ھ حت ال فركبت ھ ق وسلم قال أتیت بالبراق وھو دابة أبیض طویل فوق الحمار ودون البغل یضع حافره عند منتھى طرف

سجد فص          ت الم م دخل ال ث اء ق ھ األنبی ربط ب ي ی ة الت ھ بالحلق ال فربطت دس ق ت المق ت بی ت  أتی م خرج ین ث ھ ركعت لیت فی
رت الفطرة         لم اخت فجاءني جبریل علیھ السالم بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل صلى اهللا علیھ وس
د بعث        ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل فقیل من أنت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال ق

ن         إلیھ ففتح لنا فإذا      ل م سالم فقی ھ ال ل علی ة فاستفتح جبری سماء الثانی أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخیر ثم عرج بنا إلى ال
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ن مریم     أنت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عیسى ب
ت   ویحیى بن زكریا صلوات اهللا علیھما فرحبا ودعوا لي بخ  ن أن یر ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبریل فقیل م

ا بیوسف                  إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق د بعث إلی قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلى اهللا علیھ وسلم قیل وق
ة                     سماء الرابع ى ال ا إل م عرج بن ر ث ي بخی د أعطي شطر الحسن فرحب ودعا ل و ق لم إذا ھ ھ وس  فاستفتح  صلى اهللا علی

ا          إذا أن ا ف تح لن ھ فف جبریل علیھ السالم قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلی
ال اهللا عز وجل           ر ق ي بخی ا    { بإدریس فرحب ودعا ل ا علی اه مكان سة فاستفتح        }  ورفعن سماء الخام ى ال ا إل م عرج بن ث

ارون                جبریل قیل من ھذا قال جبریل قیل وم   ا بھ إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق د بعث إلی ل وق د قی ال محم ن معك ق
ال           صلى اهللا علیھ وسلم فرحب ودعا لي بخیر ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبریل علیھ السالم قیل من ھذا ق

لم فرحب     جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أ      ھ وس نا بموسى صلى اهللا علی
د صلى اهللا        ال محم ن معك ق ودعا لي بخیر ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل فقیل من ھذا قال جبریل قیل وم
ت                     ى البی سندا ظھره إل لم م ھ وس إبراھیم صلى اهللا علی ا ب إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق علیھ وسلم قیل وقد بعث إلی

وإذا ھو یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك ال یعودون إلیھ ثم ذھب بي إلى السدرة المنتھى وإذا ورقھا كآذان الفیلة   المعمور  
ن حسنھا                       ا م ستطیع أن ینعتھ ق اهللا ی ن خل د م ا أح رت فم ا غشي تغی ن أمر اهللا م ا غشیھا م ال فلم القالل ق وإذا ثمرھا ك

ا           فأوحى اهللا إلي ما أوحى ففرض علي خمسین صالة في كل  ال م لم فق ھ وس ى موسى صلى اهللا علی ت إل ة فنزل وم ولیل  ی
وت             د بل إني ق ك ف ون ذل ك ال یطیق إن أمت ف ف فرض ربك على أمتك قلت خمسین صالة قال ارجع إلى ربك فاسألھ التخفی
ت                 ى موسى فقل سا فرجعت إل ي خم ي فحط عن ى أمت بني إسرائیل وخبرتھم قال فرجعت إلى ربي فقلت یا رب خفف عل

الى       حط عني خ   ارك وتع مسا قال إن أمتك ال یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف قال فلم أزل ارجع بین ربي تب
وبین موسى علیھ السالم حتى قال یا محمد إنھن خمس صلوات كل یوم ولیلة لكل صالة عشر فذلك خمسون صالة ومن      

ت      ھم بحسنة فلم یعملھا كتبت لھ حسنة فإن عملھا كتبت لھ عشرا ومن          ا كتب إن عملھ یئا ف ب ش ھم بسیئة فلم یعملھا لم تكت
ال               ف فق ألھ التخفی ك فاس ى رب سیئة واحدة قال فنزلت حتى انتھیت إلى موسى صلى اهللا علیھ وسلم فأخبرتھ فقال ارجع إل

  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحییت منھ 
  

  منتھى وروى في ك اإلیمان ب في ذكر سدرة ال
    

ا    ] ١٧٣ [  وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول ح وحدثنا بن نمیر وزھیر بن حرب جمیع
ن            ن طلحة ع دي ع عن عبد اهللا بن نمیر وألفاظھم متقاربة قال بن نمیر حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبیر بن ع

سادسة         مرة عن عبد اهللا قال لما أسري برسو      سماء ال ي ال درة المنتھى وھي ف ى س ھ إل ل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم انتھى ب
ال      ا ق سدرة   { إلیھا ینتھي ما یعرج بھ من األرض فیقبض منھا وإلیھا ینتھي ما یھبط بھ من فوقھا فیقبض منھ إذ یغشى ال

ا أع          }  ما یغشى    لم ثالث ھ وس أعطي رسول اهللا صلى اهللا علی ال ف س وأعطي     قال فراش من ذھب ق صلوات الخم طي ال
  خواتیم سورة البقرة وغفر لمن لم یشرك باهللا من أمتھ شیئا المقحمات 

    
ول اهللا           ] ١٧٤[  ن ق یش ع ن حب ال سألت زر ب وحدثني أبو الربیع الزھراني حدثنا عباد وھو بن العوام حدثنا الشیباني ق

ن مسعود أن ا  } فكان قاب قوسین أو أدنى    { عز وجل    ھ ستمائة        قال أخبرني ب ل ل لم رأى جبری ھ وس ي صلى اهللا علی لنب
  جناح 

  

  .وقد روى تلك األحادیث البخارّي كذلك، فنكتفي بھذا القدر
  

ذي              _  ي أسطورتھا أن ال ول ف وراة تق ثًال الت وراة فم في الختام یجدر بنا مالحظة مبالغات النص وتناقضھ مع قصص الت
سطی            ع الفل ة م ي معرك شوع ف شمس والقمر ھو ی ة نیین، والقصة ال أوقف ال ع       ھاجادی ة م ي معرك سب ذا لموسى ف ا تن  ھن

ي          . األردنیین األموریین  رأة كوشیة یعن ن ام یناء م ي س موسى لم یكن زاھدًا في النساء والزواج والجماع بدلیل زواجھ ف
ا ) لكل معشوقٍة طعم( للنساء تؤمن أن شخصیة شھوانیة غالبًاأثیوبیة مما یدل على      م   ولعلھ كان كمحمد ولكنن دري ول  ال ن

ر والقصة        ! تقل لنا التوراة؟   یناء الستالم الوصایا العشر ال أكث ل س والتوراة تقول أن موسى في األسطورة صعد إلى جب
  . الھاجادیة تتمادى أكثر فتقول أنھ صعد من الجبل إلى سماء الرب وقابلھ وجھًا لوجھ واستلم كل التوراة منھ شخصیًا
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      شعیب؟شعیب؟شعیب؟: : :  القرآن القرآن القرآنءءء أنبیا أنبیا أنبیامن مصادر قصصمن مصادر قصصمن مصادر قصص   الھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

  :مرشد إلى اإللحادكتب 
  

  :یقول الزمیل ابن المقفع
  

ي موضوع    رو (نالحظ ف ن Jethro ) نیث ي مصر    (فصل  م ادة         )موسى ف ن عب د ع د ابتع ان ق دیني ك ا موسى الم  أن حم
ھ موسى      البئر  ومنعوا بناتھ من میاهأذوهفقاومھ أھل مدین وكھانتھا واألصنام  ذي جاء فی وم ال ى  وفي الی دین  إل ادى   م تم

  .ًاموحد نفسھ كونھ  ھو النبي شعیبنوھذا یزید من ترجیح أن یكون یثرو، الرعاة فحاولوا قتل بناتھ
  

وتقول قصة مستمدة من التوراة مع توشیات لھا أنھ لما جاء لزیارة موسى في سیناء بعد الخروج من مصر، سجد       : أقول
رون أن          موسى لھ تحیتھم المعھودة یعني، وأكرمھ وشرفھ، وحكى        رر یث ي مصر، فق ا ف ي فعلھ ن معجزات اهللا الت ھ ع  ل

 طویلة ال داعي لترجمتھا كلھا، وھي فیھا شيء مما ورد في التوراة في ِسْفر الخروج    ھاجادیةیصیر یھودیًا، وھي قصة     
  . منھ١٨اإلصحاح 

  
  :وقد یستدل على صحة ھذا من قول القرآنأقول 

  
َذكَُّروَن    َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب    { ْم َیَت ًة َلَعلَُّھ َت   ) ٤٣(ِمْن َبْعِد َما َأْھَلْكَنا اْلُقُروَن اُألوَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِس َوُھًدى َوَرْحَم ا ُكن َوَم

شَّاِھِدیَن           ْن ال َت ِم ا ُكن َر َوَم ى اَألْم اً   ) ٤٤(ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْیَنا ِإَلى ُموَس َشْأَنا ُقُرون ا َأن ا     َوَلِكنَّ ُر َوَم ْیِھْم اْلُعُم اَوَل َعَل  َفَتَط
َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْیَنا َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ) ٤٥(ُكنَت َثاِویًا ِفي َأْھِل َمْدَیَن َتْتُلوا َعَلْیِھْم آَیاِتَنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن         

  ٤٦-٤٣: سورة القصص} )٤٦(َنِذیٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَن ِلُتنِذَر َقْومًا َما َأَتاُھْم ِمْن 
  

  " »یتزون«ویقال لھ بالسریانیة): "قصص األنبیاء(اإلمام ابن كثیر في  ویقول
  

اء  ( كعبد الوھاب النجار في كتابھ طبعًا یقصد یثرون، وقد أشار ابن كثیر وغیره       د     )قصص األنبی د قصة موسى وعن  عن
  .ب االعتقاد والظن بأن حما موسى قد یكون النبي شعیبقصة شعی

  
دیان          اھن م ان ك ا موسى ك رون حم ول أن یث وراة تق إن الت ذلك ف دث    (ك ي األح ي النطق العرب دین ف ك   ) م ذا یعزز تل وھ

ي          خروجالنظریة بقوة، وتقول قصة في سفر ال    ھ ف ساعدین ل ین قضاة م ى موسى أن یع رون أشار عل ظر قضایا   ن أن یث
ن     الشعب ال  د خروجھ م قانونیة ألنھ ال یستطیع كإنسان لھ قدرتھ المحدودة النظر في كل تلك القضایا وھذا عندما زاره بع

  .مصر في صحراء سیناء، وتقول القصص في كتاب الیھودیة أن بني یثرون تحالفوا في الحروب مع بني إسرائیل
  

  :وتقول دائرة المعارف الكتابیة لـ ولیم وھبة عنھ
  

  یثرون
 . وھو اسم كاھن مدیان أو أمیر مدیان ، إذ یبدو أنھ كان یشغـــل كال المركزین " . وفرة أو تفوق " مدیاني معناه اسم 

سھ      : عالقتھ برعوئیل وحباب   ) ١( و نف رون ھ ا إن یث إذا قلن ل  " لیس من السھل تحدید ھذه العالقة ، ف م   " رعوئی ا یفھ كم
ل ، ویكون    ٢٩ :١٠ سفر العدد ي نربط حما موسي ففیجب أن ) . ١ : ٣ و ١٨ : ٢( من سفر الخروج    مباشرة برعوئی

خوتن  : "  العبریة فيوھى " ( حمى " ولكن من المحتمل أن كلمة . بن رعوئیل أخا لصفورة زوجة موسى    " حوباب  " 
ة     " )  اء الزوج د أقرب ى أح ة عل ع للدالل المعنى الواس ستخدم ب ت ت ا( كان ـادة  ءالرج ى مــ وع إل ل"  الرج ي " رعوئی  ف

   ]في مواضع أخرى من الموسوعة أنھما اسمان لھ [) .موضعھا من الجدء الرابع من دائرة المعارف الكتابیة 



 ٢٨٠

ھ          : ترحیبھ لموسي   ) ٢( دیان حیث رحب ب ي م عندما ھرب موسي من مصر بعد قتلھ الرجل المصري ، وجد ملجأ لھ ف
ھ      . نم أبیھن  بیتھ لما أسداه من معونة لبناتھ عند البئر لسقي غ فيیثرون   دى بنات ن صفورة إح  : ١٥ : ٢خر  ( وزوَّجھ م

العودة                 ) . ٢١ شتعلة ، وأمره ب ة الم ي العلیق رب ف ھ ال وبعد أن قضى موسى نحو أربعین سنة یرعى غنم حمیھ ، ظھر ل
د فرعون          اه     ) ١٠ - ١ : ٣خر  ( إلى مصر الخراج أخوتھ المستعبدین في مصر ، وإنقاذھم من ی ، فأستأذن موسى حم

   ) . ١٨ : ٤خر ( ذھب بسالم ا: ھ لفي العودة إلى مصر ، فقال 
  
ى إسرائیل       : زیارتھ لموسي في البریة     ) ٣( ى موسى وإل عندما سمع یثرون كاھن مدیان حمو موسى بكل ما صنع اهللا إل

ى      ... وابنیھا ... صفورة أمرأة موسى    ... أخذ یثرون   ... شعبھ   ھ إل اه وامرأت و موسى وابن رون حم ى   وأتى بث  موسى ، إل
ا  " فخرج موسى الستقبال حمیة ... البریة حیث كان نازًال عند جبل اهللا    ادل التحی ھ     "  ، توبعد تب ى حمی ص موسى عل ق

رائیل       ل إس ن أج صریین م ون والم رب بفرع نع ال ا ص ل م رون  . ك ال یث دي    : " فق ن أی ذكم م ذي أنق رب ال ارك ال مب
یھم         اآلن علمت أن الر... المصریین ، ومن ید فرعون       ان عل ھ ك وا ب ذي بغ شئ ال ي ال ھ ف . ب أعظم من جمیع اآللھة ألن

ام            ًا مع حمي موسى أم أكلوا طعام فأخذ یثرون حمو موسى ، محرقة وذبائح هللا ، وجاء ھرون وجمیع شیوخ إسرائیل لی
   ) ١٢ - ١ : ١٨خر ( اهللا 

  
شعب   فقد رأ. كان لزیارة یثرون لموسى نتائجھا الباھرة  : مشورتھ الحكیمة   ) ٤( ى یثرون ما یعانیھ موسى من القضاء لل

ك        . لیس جیدًا األمر الذي أنت صانع   : " ، فقــال لـــھ " من الصباح إلى المساء     "  ذي مع شعب ال ذا ال ت وھ ك تكل أن إن
ت   . فلیكن اهللا معك . اآلن اسمع لصوتي فأنصحك .ال تستطیع أن تصنعھ وحدك . جمیعًا ، ألن األمر أعظم منك    ت أن كن

ام اهللا      للشع دعاوي أم ت ال دم أن ل         . ب أمام اهللا ، وق سلكون والعم ذي ی ق ال شرائع ، وعرفھم الطری رائض وال م الف وعلمھ
وف          یھم رؤساء أل یمھم عل الذى یعملونھ ، وأنت تنظر من جمیع الشعب ذوى قدرة خائفین اهللا أمناء مبغضین الرشوة وتق

ضون ل  شرات ، فیق اء ع ین ورؤس اء خماس ات ورؤس اء مئ ین ورؤس ل ح شعب ك رة  . ل دعاوي الكبی ل ال ون أن ك  -ویك
ر   . فھم یحملون معك . وخفف عن نفسك . یجیئون بھا إلیك ، وكل الدعاوي الصغیره یقضون ھم فیھا   ذا األم إن فعلت ھ

ال   . وأوصاك اهللا ، تستطیع القیام    ا ق وكل ھذا الشعب أیضًا یأتي إلى مكانھ بسالم فسمع موسى لصوت حمیھ وفعل كل م
   ) . ٢٧ : ١٨خر ( وبعد ذلك مضي یثرون إلى أرضھ  ) ٢٤ - ١٣ : ١٨خر  ( لھ
  
أثیره  ) ٥( سن     : شخصیتھ وت صیة ، ُیح وي الشخ ذابا ، ق ا ج ا حكیم صیفا لبق ان رجًال ح ھ ك ن أن رون ع صة یث شف ق تك

شریع والقضاء   یفتظالتصرف ، شدید التدین ، وتدین لھ إسرائیل ، بل وكل األمم ، بفكرتھ الرائعة عن الفصل بین و   ي الت
اء مبغضین الرشوة               ائفین اهللا أمن اء خ ى أشخاص أكف ور القضاء إل ، وذلك حسب ما یوصي بھ اهللا ، ویجب أن توكل أم

   ) . ٢١ : ١٨خر ( 
  

  القینیون_القیني : تحت عنوان 
  

  :تقول الموسوعة

راھیم        وكان القینیون إحدى القبائل  ) ویطلق على كل صانع   " (الحدَّاد"معناه  " القیني" ام إب ان أی ي كنع ت تعیش ف ي كان  الت
، ولعل ذلك یرجع إلى نشوء عالقة )١٧:٣خر (، ولكنھم ال ُیذكرون في القبائل التي ُذكرت في أیام موسى      )١٩:١٥تك  (

ة      ( بینھم وبین بني إسرائیل، لصلتھم بموسى إذ نقرأ أن بني   -في ذلك الوقت  -أقوى   ن مدین القیني حمي موسى صعدوا م
 ). ١٦:١قض " (بني یھوذا إلى بریة یھوذا التي في جنوبي عراد، وذھبوا وسكنوا مع الشعبالنخل مع 

ع               انوا ُیحسبون م ذین ك دو الرحل ال ن الب دیانیین، م ویجمع البعض بین القینیین والمدیانیین، ولعلھم كانوا من عشائر الم
  . األقوام الذین یحلون بینھم في أي وقت من األوقات

انھ عندما أراد ) ٦:١٥(ائیل ظلوا ینظرون إلى القینیین نظرة خاصة، فنجد في سفر صموئیل األول    وواضح أن بني إسر   
الیق،                 ع عم م م ئال یھلكھ ة ل ن وسط العمالق ین أن یخرجوا م شاول الملك أن یزحف بجیشھ على عمالیق، طلب من القینی

  ). ٣١-٢٩:١٠ارجع إلى عدد " (معروفًا مع جمیع بني إسرائیل عند صعودھم من مصر"وذلك ألنھم قد فعلوا 



 ٢٨١

ي        "وفي أیام باراق ودبورة النبیة، كان فرع من القینیین یعیش في الجلیل، إذ نقرأ أن      ن بن این م ن ق رد م ي انف حابر القین
ض  " (حواباب حمي موسى، وخّیم حتى إلى بلوطة في صعنایم التي عند قادش     ل  "وھي  ) ١١ :٤ق ادش الجلی ست  " ق ولی

  . یناءقادش برنیع في بریة س

داء          ین أع ام ذكرھم ب أجور بلع ومن األدلة األخرى على انتشار قبیلة القینیین في الكثیر من الجھات، أن النبي الكذاب الم
ي                ن القین ول ع الیق، یق الھالك لعم أ ب د أن تنب ام بع نھم، ألن بلع رع آخر م ى ف ذه إشارة إل د أن ھ یكن : " إسرائیل، والب ل

ستأسرك أشور؟      مسكنك متینًا، وعشك موضوعًا في    ى ی ى مت دمار، حت این لل د  " (صخرة، لكن یكون ق ) ٢٢و٢١ :٢٤ع
  . فھذه اإلشارة تدل على أن قسمًا من القینیین كان یقیم في أدوم ووادي عربة

ن المحتمل أن   ) في النحاس" (حدَّاد أو صانع"مشتقة من كلمة معناھا " قینیین"وحیث أن كلمة     في العربیة واألرامیة، فم
ة ك ا      القبیل اجون إلیھ ن یحت ى م اراتھم عل ون مھ ولین یعرض ناع متج ن ص ة م ة ِحرفی ن نقاب ًا م ت نوع ذه  . ان ت ھ وكان

ي              د ف یالد، فنج ل الم ة قب ف الثانی الجماعات من الحرفیین المتجولین أمرًا معروفًا في الشرق األوسط القدیم من بدایة األل
ن     والتي ترجع إلى ) في مصر الوسطى " (بني حسن "رسومات مقابر    یالد، صورة لجماعة م القرن التاسع عشر قبل الم

  . من لوازم الحدادین والصناع" منفاخًا" شخصًا أسیویًا ومعھم حماران یحمل كل منھما ٣٧

ة     اة وثقاف ي حی أثیرھم ف دى ت ن م ام ع ؤال ھ ور س ین یث ن القینی دس ع اب المق ذكرھا الكت ي ی ات الت وء المعلوم ي ض وف
ة النحاسیة   العبرانیین، فیقول البعض إن مو  د  (سى اعتمد على حمیھ القیني في صناعة الحی ن األخطر   ) ٩-٤ :٢١ع ولك

ل  (من ذلك ھو ما یزعمھ البعض من أن یثرون        ضًا رعوئی د،         ) ویدعي أی ن التوحی م موسى دی ذي علَّ و ال دیان ھ اھن م ك
  . كتابیًا وتاریخیًا" ویمكننا تناول ھذا الموضوع من زاویتین ). الرب(وعبادة یھوه 

ن بوضوح أن   فا دس ُیعل اب المق رب"لكت وه" (ال رأ    ) یھ ث نق ود، حی دم العھ ذ أق اء من د رجال اهللا األتقی ًا عن ان معروف : ك
ومما لھ نفس األھمیة ھو أن ). ٢٦ :٤تك (ولشیث أیضا ُولد ابن، فدعا اسمھ أنوش، حینئذ ُأبتدىء أن یُدعى باسم الرب    "

رب  " یوكابد"أم موسى كان اسمھا    وه (أي ال م        م) یھ سمع اس م ی إن موسى ل ھ ف د، وعلی رب "ج وه " (ال ن   ) یھ ألول مرة م
ة            . حمیھ في أثناء ھروبھ إلى بریة مدیان       ي كل بری وه ف ادة یھ ة لعب اك أمكن ن ھن م تك ھ ل كما أن الدالئل التاریخیة تثبت أن

ي           ي إسرائیل فف ع بن وب    سیناء، أو في أي مكان آخر، جنوبي بیر سبع، سوى خیمة الشھادة التي تنقلت م ى الجن ع إل موق
ن اهللا    -من بیر سبع     ة             - أعل ك المدین ن تل شمال م ى ال رة إل ة كثی ي أمكن سھ ف ن نف ذي سبق أن أعل سھ    - ال و نف ھ ھ ھ  " أن إل

م             ) ٦ :٣خر  " (إبراھیم وإسحق ویعقوب   سھ لھ ن نف م أن اهللا أعل ادة، رغ یناء للعب ى س ولم یعد بنو إسرائیل مرة أخرى إل
  . ألول مرة ھناك

ي ا  ن الجل ون            فم رب بفرع نع ال ا ص ل م ھ ك ى حمی ص عل ذي ق ى ال ق موس ن طری رف اهللا ع رون ع ح أن یث لواض
رب             ق فخلصھم ال ي الطری ذي      . والمصریین من أجل إسرائیل وكل المشقة التي أصابتھم ف ر ال ع الخی رون بجمی رح یث فف

رب   .. قذكم وقال یثرون مبارك الرب الذي أن. صنعھ إلى إسرائیل الرب الذي أنقده من أیدي المصریین  اآلن علمت أن ال
ون     ) ١٢-٨ :١٨خر  (فأخذ یثرون حمو موسى محرقة وذبائح للھھ     .. أعظم من جمیع اآللھة    ك القینی س وأولئ یس العك ول

  . فدخلوا في عالقة العھد مع إلھ یعقوب. الذین أصبحوا جزءًا من شعب اهللا، صاروا كذلك عن طریق شھادة بني إسرائیل

ام   ومما یستلفت النظر أننا    ین   ) ٥٥ :٢ أخ ١( نجد سفر أخبار األی ع ب اب        "یجم ت رك ي بی ة أب ن حم ین الخارجین م القینی
وذا          . وبین سبط یھوذا الذي اندمجوا فیھ      وبي یھ ین وسائر سكان جن ین القینی ع داود ب ا یجم م  ١(كم ذكر  ). ١٠:٢٧ ص وی

  ). ١٩-١ :٣٥إرمیا (السبي البابلي إرمیا النبي أن الركابیین كانوا یجتفظون بعوائد آبائھم البدویة إلى أیام 
  
  :وقد یستشھد لعدم صحة ذلك، لآلیات القرآنیة، في قول شعیب لقومھ#
  
ْنُكْم بِ                   { وٍط ِم ْوُم ُل ا َق اِلٍح َوَم ْوَم َص وٍد َأْو َق ْوَم ُھ وٍح َأْو َق ْوَم ُن اَب َق ا َأَص ُل َم ٍد  َوَیا َقْوِم ال َیْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُیِصیَبُكْم ِمْث َبِعی
  ٨٩سورة ھود } )٨٩(
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  ، انظر مثال قصص األنبیاء البن كثیرقیل في تفسیرھا عند المسلمین البعد الزماني وقیل البعد المكاني وقیل االثنین
  

ا كتجسید           ادة العرب لألشجار ربم ن عب ك م ولعل محمدًا عندما وصفھم بأصحاب األیكة أي یعبدون شجرة، استوحى ذل
ھ    ) ذات أنواط( شجرة لأللوھة المؤنثة، مثل   دّي، ولعل ازي الواق الشھیرة المذكورة في كتب الحدیث وسیرة ابن ھشام ومغ

ي                 ع العرب ي المجتم سیئین ف اس ال ض الن ن سلوك بع راه م ان ی ا ك ض م ن بع استوحى قصص تطفیف المیزان والغش م
  .خاصة المكّي

  
  

  :وحین نبحث في قاموس لسان العرب، نجد من معاني كلمة شعب@ 
  
   ]یقصد مفارق الشعر[َشْعُب الرَّْأِس، وھو شْأُنھ الذي َیُضمُّ َقباِئَلھ،: الشَّْعُبو -
  القبیلِة الـَحيُّ العظیُم یَتَشعَُّب من: الَقبیلُة العظیمُة؛ وقیل: والشَّْعُب -
ري . طُن، ثم الَفِخُذالَفصیلُة، ثم الِعمارُة، ثم الب الشَّْعُب َأكبُر من القبیلِة، ثم   : وحكى ابن الكلبي، عن َأبیھ     - : قال الشیخ ابن ب

و      : الصحیح في ھذا ما َرتََّبھ الزَُّبیُر ابُن بكَّارٍ   ال َأب م الفصیلة؛ ق ُذ، ث وھو الشَّْعُب، ثم القبیلُة، ثم الِعمارُة، ثم البطُن، ثم الَفِخ
ْشَتقٌّ   : ُأسامة ا، ُم ّرْأِس         ھذه الطََّبقات على ترِتـیب َخْلق اِإلنساِن، فالشَّعُب َأعظُمھ ِة ال ن قبیل ُة م م القبیل رَّْأِس، ث ْعِب ال ن َش  م

  .الْجتماِعھا، ثم الِعمارُة وھي الصَّدُر،ثم الَبطُن، ثم الفِخُذ، ثم الفصیلة
  :وَذَھَبت؛ قال النابغة الجعدي  فالٍن َأي َزاَیَلِت الـَحیاَةوشاَعَب فالٌن الحیاَة، وشاَعَبْت َنْفُس -

  َرِھـینًا ِبَكفَّْي َغْیِره، َفُیشاِعُب*   اْبِن َعمِِّھ، وَیْبَتزُّ فیھ المرُء َبزَّ
  .یْأُخُذه: َیْبَتزُّه. ِسالُحھ :مِّھیَفاِرق َأي ُیفاِرُقھ ابُن َعمِّھ؛ َفبزُّ ابِن َع: یَشاِعُب

  .وَأْشَعَب الرجُل ِإذا ماَت، َأو فاَرَق ِفراقًا ال َیْرِجـُع
  

ى        : الكتابیة لـ ولیم وھبةأما معنى اسم یثرون حسب دائرة المعارف       @ ا لمعن ًا م شابھ نوع ذا م رة، وھ وق أو وف فمعناه تف
  شعب الرأس أي المتفوق السامي المكانة وسید القوم فھو الجامع ألمر قومھ وسیدھم؟

ي آخر      م عرب وقد یكون مجرد اسم عربي أطلقھ محمد على یثرون فاختار اسم شعیب؟ وكان یمكن أن یطلق علیھ أي اس
 ده من األنبیاء العرب مع صالح وھود وإسماعیل؟باعتباره ع

  
  

  :مالحظات على قصة شعیب اإلسالمیة
  
زَ         { َل َواْلِمی َأْوُفوا اْلَكْی اَن َوال َوِإَلى َمْدَیَن َأَخاُھْم ُشَعْیبًا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْیُرُه َقْد َجاَءْتُكْم َبیَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َف

ْؤِمِنیَن      ُتْم ُم ْم ِإْن ُكن ٌر َلُك ْم َخْی الِحَھا َذِلُك َد ِإْص ي اَألْرِض َبْع ِسُدوا ِف َیاَءُھْم َوال ُتْف اَس َأْش ُسوا النَّ لِّ ) ٨٥(َتْبَخ ُدوا ِبُك َوال َتْقُع
اَن         ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َمْن آَمَن ِبِھ َوَتْبُغوَنَھا ِعوَ    َف َك ُروا َكْی َرُكْم َوانُظ یًال َفَكثَّ ُتْم َقِل ُروا ِإْذ ُكن ًا َواْذُك ج

َو       )٨٦(َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدیَن    ا َوُھ ُھ َبْیَنَن َم اللَّ ى َیْحُك َوِإْن َكاَن َطاِئَفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا ِبالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِھ َوَطاِئَفٌة َلْم ُیْؤِمُنوا َفاْصِبُروا َحتَّ
ي         ) ٨٧(ْیُر اْلَحاِكِمیَن   َخ وُدنَّ ِف ا َأْو َلَتُع ْن َقْرَیِتَن َقاَل اْلَمأل الَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِھ َلُنْخِرَجنََّك َیا ُشَعْیُب َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعَك ِم

وَد     َقْد اْفَتَرْیَنا َعَلى اللَِّھ َكذِ  ) ٨٨(ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِھیَن       ا َأْن َنُع وُن َلَن ا َیُك بًا ِإْن ُعْدَنا ِفي ِملَِّتُكْم َبْعَد ِإْذ َنجَّاَنا اللَُّھ ِمْنَھا َوَم
اِتِحیَن     ِفیَھا ِإالَّ َأْن َیَشاَء اللَُّھ َربَُّنا َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا َعَلى اللَِّھ َتَوكَّْلَنا َربََّنا اْفَتْح َبْیَنَنا َوَبْیَن َقْوِمنَ   ُر اْلَف َت َخْی اْلَحقِّ َوَأْن ا ِب

ُروَن       ) ٨٩( ْم ِإذًا َلَخاِس ْم      ) ٩٠(َوَقاَل اْلَمأل الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِھ َلِئْن اتََّبْعُتْم ُشَعْیبًا ِإنَُّك ي َداِرِھ َبُحوا ِف ُة َفَأْص َذْتُھْم الرَّْجَف َفَأَخ
  ٩١-٨٥:  األعراف})٩١(َجاِثِمیَن 

  
ي           َوِإَلى{ ٍر َوِإنِّ  َمْدَیَن َأَخاُھْم ُشَعْیبًا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْیُرُه َوال َتنُقُصوا اْلِمْكَیاَل َواْلِمیَزاَن ِإنِّي َأَراُكْم ِبَخْی

اَل   ) ٨٤(َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم ُمِحیٍط     وا اْلِمْكَی ي        َوَیا َقْوِم َأْوُف ْوا ِف َیاَءُھْم َوال َتْعَث اَس َأْش ُسوا النَّ ْسِط َوال َتْبَخ َزاَن ِباْلِق َواْلِمی
ْأُمُرَك َأْن      ) ٨٦(َبِقیَُّة اللَِّھ َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن َوَما َأَنا َعَلْیُكْم ِبَحِفیٍظ  ) ٨٥(اَألْرِض ُمْفِسِدیَن    الُتَك َت َعْیُب َأَص ا ُش اُلوا َی َق

ْن  ) ٨٧(ُرَك َما َیْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك َألْنَت اْلَحِلیُم الرَِّشیُد   َنْت َقاَل َیا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِم



 ٢٨٣

ْوِفیِقي ِإالَّ        َربِّي َوَرَزَقِني ِمْنُھ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما ُأِریُد َأْن ُأَخاِلَفُكمْ   ا َت َتَطْعُت َوَم ا اْس ُد ِإالَّ اِإلْصالَح َم ُھ ِإْن ُأِری  ِإَلى َما َأْنَھاُكْم َعْن
ْومَ       ) ٨٨(ِباللَِّھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب       وٍح َأْو َق ْوَم ُن اَب َق ا َأَص ُل َم ْوَم   َوَیا َقْوِم ال َیْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُیِصیَبُكْم ِمْث وٍد َأْو َق  ُھ

یٌم َوُدوٌد      ) ٨٩(َصاِلٍح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم ِبَبِعیٍد        ي َرِح ِھ ِإنَّ َربِّ وا ِإَلْی مَّ ُتوُب ُھ      ) ٩٠(َواْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُث ا َنْفَق َعْیُب َم ا ُش اُلوا َی َق
ْیُكْم  ) ٩١(َرْھُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما َأْنَت َعَلْیَنا ِبَعِزیٍز َكِثیرًا ِممَّا َتُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك ِفیَنا َضِعیفًا َوَلْوال          َقاَل َیا َقْوِم َأَرْھِطي َأَعزُّ َعَل

یٌط       وَن ُمِح ا َتْعَمُل ي ِبَم ًا ِإنَّ َربِّ ْم ِظْھِرّی ْذُتُموُه َوَراَءُك ِھ َواتََّخ ْن اللَّ ي عَ   ) ٩٢(ِم اَنِتُكْم ِإنِّ ى َمَك وا َعَل ْوِم اْعَمُل ا َق ْوَف َوَی ٌل َس اِم
وا      ) ٩٣(َتْعَلُموَن َمْن َیْأِتیِھ َعَذاٌب ُیْخِزیِھ َوَمْن ُھَو َكاِذٌب َواْرَتِقُبوا ِإنِّي َمَعُكْم َرِقیٌب    ِذیَن آَمُن َعْیبًا َوالَّ ا ُش ا َنجَّْیَن َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَن

اِثِمیَن  َمَعُھ ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَأَخَذْت الَِّذیَن َظَلُموا الصَّْیَحُة فَ    ا        ) ٩٤(َأْصَبُحوا ِفي ِدَیاِرِھْم َج ْدَیَن َكَم دًا ِلَم ا َأال ُبْع ْوا ِفیَھ ْم َیْغَن َأْن َل َك
  ٩٥-٨٤:  ھود})٩٥(َبِعَدْت َثُموُد 

  
د اإلسالم  (ود لذكره في كتابي إن ھذا أمر معتاد بالنسبة لي ، وقد أشرنا إلیھ في موضوع نوح ھنا، وسأع  دًا  )نق ، إن محم

ا عظة،       كثیرًا و  م قصة فیھ خصوصًا في فترة مكة وسورھا یسقط بشكل طفولي مكشوف كأنھ یخاطب أطفاًال ویحكي لھ
ة                  یسقط و  ك جاءت اآلی ریش، لل م ق زان ھ ون المی انوا یطفف ذین ك اء، إن ال ى قصص أنبی ھ عل یضع أحداث حیاتھ ودعوت

ْسَتْوُفوَن     الَّ) ١(َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن   {  وھي من السور المكیة    بسورة المطففین  اِس َی ى النَّ اُلوا َعَل اُلوُھْم َأْو  ) ٢(ِذیَن ِإَذا اْكَت َوِإَذا َك
اَلِمیَن  ) ٥(ِلَیْوٍم َعِظیٍم ) ٤(َأال َیُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّھْم َمْبُعوُثوَن ) ٣(َوَزُنوُھْم ُیْخِسُروَن   ین })٦(َیْوَم َیُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَع :  المطفف

ة ف   ، وكذلك قر   ٦-١  يیش ھم من صدوا الناس عن اتباع دعوة محمد بكل السبل ألجل دینھم الوثني ولمصالحھم التجاری
د         الحج الوثني واألصنام والكھانة وحتى الثیاب القرشیة التي ال یجوز الحج إال بھا، وھم الذین سعوا لقتل أو أخراج محم

ُروا لِ       {ونفیھ من مكة     ِذیَن َكَف َك الَّ ُر ِب اِكِریَن          َوِإْذ َیْمُك ُر اْلَم ُھ َخْی ُھ َواللَّ ُر اللَّ ُروَن َوَیْمُك وَك َوَیْمُك وَك َأْو ُیْخِرُج وَك َأْو َیْقُتُل ُیْثِبُت
ن            ٣٠:  األنفال })٣٠( ل م ان قت ك لك وال ذل م رھطھ ول دًا فھ وا محم ، إن بني ھشام وفرعھم بني عبد المطلب ھم من حم

ث،          بدء دعوتھ ولم یكمل ھدفھ الفكري الدعوي كما نع         ب األحادی رآن وكت ن إسحاق والق ن اب ن ھشام ع سیرة الب لم من ال
ال                 د مث ا محم ي ألفھ ر لإلمالل القصة الت شكل مثی ذا ب وثني، ھك قریش آمن القلیل منھا بمحمد وبقي الباقون على الدین ال

داً     س     لعدم إجادتھ تألیف القصة فھو ال یعدو كونھ ناقًال جی وكریفي الم راث الھاجادي واألب ن الت ل    م وراة واإلنجی یحي والت
اً       ًا قصصیًا إطالق سور    وبعض معتدات وممارسات العرب والصابئة والزرادشتیین، لكنھ لیس أدیب ات وال ر اآلی ، وإن أكث

سخافة               ي ال ة ف ى قصص غای ة وحت شائیة واللغوی وب اإلن ن العی ر م ا الكثی ًا إن بھ ة، حق سور المكی ًا ھي ال ادًا وعیوب انتق
  ).نقد اإلسالم(قالنیة، وھو ما سنعود لھ في كتاب واستدالالت طفولیة ال ع
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 ٢٨٧

   دددووواواواو د د د:::القرآنالقرآنالقرآنأنبیاء أنبیاء أنبیاء  من مصادر قصص  من مصادر قصص  من مصادر قصص الھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

   ابن المقفع ومرشد إلى اإللحاد
  

ات       ة تحت موضوع الخراف ة واألساطیر تذكر الموسوعة البریطانی ذكره      الیھودی ا ی رآن أن بعض م ا  ووا عن د الق د مم
ي  ) تفاسیر وشروح   (یمالمدراش بالقصص الھاجادیة الموجودة   في الكتاب المقدس الیھودي مستمد منلیس موجودًا والت

ود أساطیر (لویس جینزبرج لت البحث في كتاب اووقد ح، بكثرة  یقتبس منھا التلمود ذي یضم معظم القصص    ) الیھ  ال
  .الھاجادیة

 
  :جاء في القرآن

  
وا     ) ١٠(ا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َیا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُھ َوالطَّْیَر َوَأَلنَّا َلُھ اْلَحِدیَد  َوَلَقْد آَتْینَ { سَّْرِد َواْعَمُل ي ال دِّْر ِف َأْن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَق

  ١١-١٠: سبأ} )١١(َصاِلحًا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 
 
  
}  اِعِلیَن           َفَفھَّْمَناَھا ُسَلْیَماَن َوُكال ا َف َر َوُكنَّ َسبِّْحَن َوالطَّْی اَل ُی ْنَعَة   ) ٧٩( آَتْیَنا ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَب اُه َص َوَعلَّْمَن

  ٨٠-٧٩: األنبیاء} )٨٠(َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم َفَھْل َأْنُتْم َشاِكُروَن 
 
لویس جینزبرج  قد  إال أن كتاب. جد في كتاب لویس جینزبرج  ما یقولھ القرآن بصورة صریحة والحقیقة أنني لم أ   

الیھودي الشفھي من عھد محمد قد یكون  ن بعض التراث الدینيأكما . ال یحتوي على جمیع األساطیر الیھودیة الدینیة 
 منھا أو داوود استمد فكرتھ عن معجزات دًالعل محم، القصص التالیة  أنني وجدتإال. نھ لم یدونأ أو  حالیًاضائعًا

لألسطورة لعلھا شكل آخر
 

 
، في موضوع   أسطورة یھودیة   تذكر 

 ENCOUNTER WITH GOLIATH) یاتلالصدام مع ُج(
  
عرف شاول أن ، ضخم البنیة قد ناسبت الغالم النحیف وعندما ظھر أن دروع الملك  شاولَ  دروعداوودوضع   

ھذا التغیر حدث بسبب الزیت المقدس الذي ُمِسَح ، التي ھو على وشك القیام بھا  الھامةد قد قّدر لھ القیام بالمھمةوداو
  .م یخفق تحول داوود المعجزّي في إثارة غیرتھفي نفس الوقت لبھ، 

  
(Tan., ed. Buber, iii. 84). 

  
 شاول یسمیھ القرآن طالوت: مالحظة

  
الحّثي الكیفیة التي ربط  وریاأ على ید داوودفلعلھا صیغة أو تطور لمسألة تعّلم ،  صناعة الدروعداوودل أما تعلیم اهللا

. بعد قتلھلیاتج  فك الدروع عنعندما لم یستطع، دروعھ) جالوت(بھا جلیات
 

ات        كان جلیات   ھ بطبق ى أخمص قدمی ة رأسھ إل ن قم ا لیقطع رأس          مغّطى م ف یزیلھ م كی م یعل دروع ول ن ال دة م عدی
داو   ورّیاأوفي خالل ذلك قدم . العمالق ھ ل ھ داو    والحّثي خدمات دبر ل ى شرط أن ی امرأة إسرائیلیة   ود عل زواج ب ل  . د ال قب

  .أخمص قدمي العمالق وریا كیف أن الطبقات المختلفة من الدروع كانت مربوطة عندأقابل علمھ وبالم ،الشرط دوداو
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ر ٦یقول لویس جینزبرج في مالحظاتھ ج ي تغیی أثیر ف ھ الت ان ل َ، لقد فكر شاول أن داوود یجب أن یدھن بالزیت المقدس، لذا ك ُ
  .جسد داوود

  
ي ج ة ٢٥١ص/ ٦وف ي مالحظ ي ج: ٤٢ ف واردة ف ر ال رى غی صة أخ ا ق ذكر لن ات ٤ی ل داوود لجلی ة قت ن كیفی الوت ( ع ج
ر  أن جلیات قال ٤، فالتي في ج)بالقرآن ھ غی س اضطرابھ ألن هللا جعل ة تعك ل وھي جمل ي الحق ھ ف لھ أنھ سیرمي جثتھ لقطیع

واء،  ور الھ ھ لطی ھ سیرمي جثت ھ بأن قادر على الحركة ورجاله ملتصقتان باألرض حسب األسطورة الھاجادیة، فرد داوود علی
ن ھنا التفت جلیات للسماء لیرى إن كانت ھناك أیة طیور في السماء، ھذه الحركة إل سیطة ع ھ بدرجة ب دت خوذت ى األعلى أبع

موئیل ى ص ة عل طورة مبنی ذه األس شوفة، ھ ة المك صیبا المنطق ارة م ربھ داوود بالحج ة ض س اللحظ ي نف ھ، وف ع ١٧ًھامت  م
  .إضافات اكثر خیالیة

  
ي رما٦من ج٤٢أما القصة األخرى التي في مالحظة  ا داوود ، فتقول أنھ قد حدثت معجزة فاخترقت الحصوات الصغیرة الت ھ

ات یم. َالمعدن الصلب المصنوع منھ خوذة جلی ص تھل ب الصلب: ِّوحسب ن ین یغل ي ست حاالت جعل هللا الل خ قصص ...ِّف إل
وریین وقرض  ة لألم دبابیر للمخابئ الحجری أسطوریة ھاجادیة عن اختراق الضفادع للمنازل الرخامیة للمصریین واختراق ال

  .ین والسھم الذي ضرب درع آخاب والحجارة التي رماھا داوود على خوذة جلیاتالفئران لألواني الحدیدیة للفلسطینی
  

Baratia di Shemuel 21: 109, and Tehillim 78: 350, 105: 452 
 

دروع }وألنا لھ الحدید{: یبدو أن ھذه القصة ھي ما یشیر إلیھ محمد في القرآن بقولھ داوود كصانع لل دي ل ا التصور المحم ، أم
  . م نجد ما یماثلھ في أساطیر الربیین، فلعلھ تصور أو تخیل محمدي بحتواألسلحة فل

  
  

ي الدراسة : نقرأ) تقوى داوود وخطیئتھ(تحت عنوان  ت ف َمھما كان وقت الفراغ الذي منحھ لھ حقوقھ الملكیة، كان یقضي الوق
ًلقد أقنع نفسھ بستین نفسا من النوم. والصالة َ َ َ .  

  
Sukkah26b, Berakot57b  

  
  عن صیام وقیام داوود في األحادیث مماثل لحدیث محمد ھذا

  
  

  :جاء في القرآن
  
اھدین ( م ش ا لحكمھ وم وكن نم الق ھ غ شت فی رث إذ نف ي الح ان ف لیمان إذ یحكم َوداوود وس ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ُِ ِْ ُ َُّ ُ ُ ََ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ ِ َْ ْ َْ ا } ٧٨{َِ ال آتین لیمان وك ا س َففھَّمناھ َ َْ ًّْ ُ ََ َ ََ ُ ْ َ َ

ًحكما ْ   ٨٨-٧٨: األنبیاء) إلخ...ُ
  

  :من كالم المفسرین، قال البغوي وغیره
  

الرعـي باللیـل والهمـل بالنهـار وهمـا الرعـي بـال : ً، أي رعتـه لـیال فأفـسدته، والـنفش"إذ نفشت فیه غنم القـوم " ًكان زرعا، : قال قتادة 
جمـع اثنـین، فقـال لحكمهـم وهـو : قـال الفـراء . لمـهكان ذلك بعلمنـا ومـرأى منـا ال یخفـى علینـا ع: ، أي"وكنا لحكمهم شاهدین " راع، 

قـال ابـن . ، وهـو یریـد أخـوین)١١:ساءالنـ" (فإن كان له إخـوة فألمـه الـسدس : " یرید داود وسلیمان ألن اإلثنین جمع وهو مثل قوله
إن هـذا : وذلـك أن رجلـین دخـال علـى داود أحـدهما صـاحب حـرث واآلخـر صـاحب غـنم، فقـال صـاب الـزرع: عباس و قتادة و الزهري 

 :ًانفلتت غنمه لیال ووقعت في حرثي فأفسدته فلم یبق منه شـيء، فأعطـاه داود رقـاب الغـنم بـالحرث، فخرجـا فمـرا علـى سـلیمان فقـال
بـالفریقین، فـأخبر بـذلك  وروى أنـه قـال غیـر هـذا أرفـق. لـو ولیـت أمرهمـا لقـضیت بغیـر هـذا: كیف قضى بینكما فأخبراه فقال سلیمان

ادفع الغنم إلـى صـاحب : داود فدعاه فقال كیف تقضي؟ ویروى أنه قال بحق النبوة واألبوة إال أخبرتني بالذي هو أرفق بالفریقین، قال
نسلها وصوفها ومنافعها ویبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثـه، فـإذا صـار الحـرث كهیئتـه یـوم أكـل دفـع الحرث ینتفع بدرها و

  إن سلیمان یوم حكم كان ابن إحدى عشرة سنة: وقیل. إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود القضاء ما قضیت وحكم بذلك
  

اك قصص  الخاص بالم٦ وال ج٤لم نجد القصة بعینھا ال في ج ن ھن ات األخرى، لك ات والقصص والروای الحظات والمقارن
ة .كثیرة في كلیھما على نفس النمط كأمثلة لتفوق حكمة سلیمان على داوود أبیھ ن رحل ھ م ات وعاد ابن ا م ً كقصة أن رجال ثری ً
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ھ و ن أبی و اب ھ ھ دعي أن ي  ی ا یرعب كلفھ بھا قبل موتھ للتجارة في إفریقیا، وعندما عاد فوجئ بعبد حرف د فیم ض العبی ع بع یقن
ى عظام  ُاآلخرین لیشھدوا بذلك، ھنا ینصح سلیمان الطفل في مجلس أبیھ داوود بأخذ بعض الدم من كال الخصمین وسكبھ عل

 BHM4: 145-146, Hibur Ma'as. No.10 .األب المیت، والذي تتشرب عظامھ الدم یكون ھو االبن الحقیقي
  

ع  ٢٧ في مالحظة ٦كذلك یورد في ج على قصة سلیمان، نموذج مماثل عن عبد فقیر ألبیھ داوود اقترض من شخص بیضة م
ال  غ م ر بمبل د الفقی ى العب د عل ذ الوع ى تنفی وعده بأن یردھا وكل ما قد یخرج منھا، فیحكم داوود بناء على إصرار المدعي عل

تبیض  دورھا س ي ب ة الت رج دجاج ضة تخ ث أن البی دعي، حی ھ للم خم لیدفع ضة، ١٨ض ة بی ا دجاج رج منھ ضة یخ ل بی وك
سألھ ...بیضة ١٨تبیض دما ی ا، وعن ل  زرعھ ازالء قب ة ب إلخ، ھنا ال یوافق الطفل سلیمان على حكم أبیھ، فیأمر المدین بغلي حب

ھ ! ًداوود كیف ستتوقع أنھا بعد غلیھا ستنمو، یجیب العبد وكیف یمكن لبیضة مغلیة أن تنفقس وتنتج دجاجا؟ ذكر داوود ان ھنا یت
ة أم التج ت مغلی ت البیضة المقرضة كان ا إذا كان ھ م ل حكم ق قب  :Levi: REJ33: 65 seq. and Gaster. اھل أن یحق

Exempla Nos. 329 & 342, Seymour: Tales of King Solomon 18 Seq. 
 

  المرجع األخیر یعطي أساطیر بعدد كبیر عن تفوق حكمة سلیمان على أبیھ
  

محمد كانت متداولة في زمنھ بین الیھود، خاصة یھود یثرب وھي أرض زراعة وفالحة كما ھو یحتمل أن القصة التي یوردھا 
ھ. معروف في زمن محمد سجیلھ وتوثیق م ت ود الھاجادي ت ور الیھ یس كل فلكل ا ل شفھي فحتم راث ال ن الت ر م . ًووسط الكم الكبی

  .لكنھا قطرة ماء من نفس النبع كما نرى



 ٢٨٨

 
  

رانیم       یعزف على نوع من اموسیقیًا ود في الروایة الیھودیة كاناومن المعروف ان د ن الت ف مجموعة م ھ أل لقیثارة وان
ھ     أن الجبالالقرآن حسب داوودیات التي أید بھ اهللا نبّیھ ومن اآل، )الزبور(المزامیر  موجودة في سفر ردد خلف والطیر ت

  الیھودي المعتمد عند الیھود والمسیحیین ھذه اآلیات ال یذكرھا الكتاب المقدس، تسبیحھ عندما یسّبح
 
ُھ َأوَّاٌب      اْصِبْر َعَلى   { ِد ِإنَّ َدَنا َداُووَد َذا اَألْی َراِق        ) ١٧(َما َیُقوُلوَن َواْذُكْر َعْب ِشيِّ َواِإلْش َسبِّْحَن ِباْلَع ُھ ُی اَل َمَع خَّْرَنا اْلِجَب ا َس ِإنَّ
 ١٩-١٧: ص} )٢٠(َفْصَل اْلِخَطاِب َوَشَدْدَنا ُمْلَكُھ َوآَتْیَناُه اْلِحْكَمَة َو) ١٩(َوالطَّْیَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُھ َأوَّاٌب ) ١٨(

 
 DAVID IN PARADISE ) دوواد في الفردوس(عنوان الواردة في  وقد الحظت أنھ حسب القصة الھاجادّیة

   االمتیاز التاليالفردوس في حیاة ما بعد الموت د فيو الذي خص اهللا بھ داولرفیعن من ضمن المقام اإف
  

ا    إف.  مظھرّیًالقد سبب فقط تغییرًا. وعظمتھلبھاء ملكھ   نھایةنْع لم َیداوودموت  سماوي كم ي الملكوت ال ي   ن داوود ف ف
ردوس  . التیجان  من جمیعًاالتاج الذي فوق رأسھ سیكون أكثر لمعان. األرض یعتبر من المقّدمین ومتى ما ینطلق من الف

شموس والنجوم       ق ال ام اهللا تنطل سھ أم دم نف ات ال    لیق سیرافیم والكائن ة وال ھ    والمالئك ي ب ي قاعة   . مقّدسة األخرى لتلتق وف
ل عرش اهللا      ھالسماوّیة ینصب ل العرش ل الحجم مقاب ار ھائ ن ن و        . مباشرة  عرش م ى عرشھ وھ ا ھو جالس عل وبینم

ة بروعة   بمزامیر یترنم،  آخرینسرائیلیینإ داوود وملوك بیتمحاط بالملوك من  ة  . جمیل ي النھای وم  وف ا بنطق     یق دائم
ھ    میطاطرون  وعلیھا یجیب ]المترجم_١٨: ١٥الخروج[." ى الدھر واألبد  الرب یملك إل  :"اآلیة ن مع یس وم  :  المالك رئ

سماوات    شارة للحّیوت ھي اإلھذه ]٣: ٦إشعیا["  الجنود رُب قدوٌس، قدوٌس،قدوٌس" شارك واألرضالمقّدسة وال ي   لت  ف
ة  داوود بیتوفي النھایة یغني الملوك من . التسبیح رَّ  "  :باآلی وُن ال لِّ اَألْرضِ   َوَیُك ى ُك ا َعَل وُن     . بُّ َمِلًك ْوِم َیُك َك اْلَی ي ذِل ِف

  ]المترجم_٩: ١٤زكریا  [".الرَّبُّ َوْحَدُه َواْسُمُھ َوْحَدُه
  

  لویس جینزبرج مثیلة لھا لم یذكرھا كتاب   قصةأویبدو أن فكرة تسبیح الطیر والجبال قد جاءت من ھذه القصة 
  

  :مرشد إلى اإللحادقال 
  

  : ،لوجدناه یقول CLIنا في مخطوطات قمران، المزامیر المنحولة، مزمور رقملو قرأ
  
أال تشھد الجبال : "في نفسي_ أنا_لقد صنعت یداي أداة موسیقیة، وأصابعي كنارة، وقد سبحت یھوه، إذ قلت لنفسي(

_ ات مابین العھدین كتاب) إلخ.....األشجار أثنت على عباراتي والقطیع على أشعاري"  لھ؟ والتالل أال تشھره؟
  سوریا_دمشق_دار الطلیعة الجدید _٤٠٥ ص١ جالكتب األسینیة_مخطوطات قمران

  
================================================================  

  داوود صیام -
  

) .ِبالصَّْوِم َنْفِسي، َوَصَالِتي ِإَلى ِحْضِني َتْرجُعَأْذَلْلُت . َأمَّا َأَنا َفِفي َمَرِضِھْم َكاَن ِلَباِسي ِمْسًحا١٣: (جاء في المزامیر ھكذا
  ١٣: ٣٥مز
  

 ٢٤: ١٠٩مز) .ُرْكَبَتاَي اْرَتَعَشَتا ِمَن الصَّْوِم، َوَلْحِمي ُھِزَل َعْن ِسَمٍن٢٤: (وكذلك
  
  
  اللیل نصفھ وثلثھ وسدسھ داوود قیام -
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 ٢٨٩

  :البخارّيروى 

 َقاَل َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َقاَل َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن ِدیَناٍر َأنَّ َعْمَرو ْبَن َأْوٍس َأْخَبَرُه َأنَّ َعْبَد اللَِّھ ْبَن  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ-  ١١٣١
َحبُّ الصََّلاِة ِإَلى اللَِّھ َصَلاُة َداُوَد َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َأْخَبَرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلُھ َأ

  َعَلْیِھ السََّلام َوَأَحبُّ الصَِّیاِم ِإَلى اللَِّھ ِصَیاُم َداُوَد َوَكاَن َیَناُم ِنْصَف اللَّْیِل َوَیُقوُم ُثُلَثُھ َوَیَناُم ُسُدَسُھ َوَیُصوُم َیْوًما َوُیْفِطُر َیْوًما

  اضع بصحیحھرواه البخاري في العدید من المو
 
، ١١٨٠(ابو داود ، )الخ..٢٣٠٣ ،١٦١٢(النسائي ) ١٦١٢، ٧٠١(الترمذي ، )الخ...،١٦٩٣ ،١٩٦٢(أخرجھ مسلم و

 )الخ..، ٦١٨٨(أحمد ، )الخ... ١٣٣٦(ابن ماجة ، )الخ
 
ن ییربِّال إن :عن ھذا الحدیث" واإلسالم الیھودیة"في كتابھ المعنون Geiger ر جیجي الیھودي أبراھام ّبالر یقول 

ِفي ُمْنَتَصِف اللَّْیِل َأُقوُم َألْحَمَدَك َعَلى ٦٢  (: القائلة ]في سفر المزامیر[العبارة  عن قوة، یتكلمون أیضا عن ھذه المسألة
   ".لفترة تعادل ستین َنَفسًا فقط عتاد على النوماد وویؤكدون أن داو، ٦٢: ١١٩مز) .َأْحَكاِم ِبرَِّك

  
================================================================  

  قصة موت داوود
  
  
  
  
  

  
  :یروى عن مؤسس اإلسالم محمد، مرشد إلى اإللحادكتب الباحث 

  
  :    قال اإلمام أحمد في مسنده

  
حدثنا قبیصة حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي ھریرة، أن رسول        

ھ     : "لى اهللا علیھ وسلم قال  اهللا  ص   ى أھل دخل عل م ی كان داود علیھ السالم فیھ غیرة شدیدة فكان إذا خرج أغلق األبواب فل
ن      : أحد حتى یرجع قال    ت لم دار، فقال فخرج ذات یوم وغلقت الدار فأقبلت امرأتھ تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط ال

ھ  من أین دخل ھذا الرجل والدار مغلقة؟ : في البیت   واهللا لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار فقال ل
ال داود : من أنت؟ فقال : داود أمر      : أنا الذي ال أھاب الملوك وال أمنع من الحجاب فق ًا ب ك الموت، مرحب ت واهللا إذن مل أن

ال س        . اهللا شمس، فق ھ ال ر ثم مكث حتى قبضت روحھ فلما غسل وكفن وفرغ من شأنھ طلعت علی ى   : لیمان للطی ي عل أظل
ر               لیمان للطی ال س ھ األرض، فق ى أظلمت علی اً  : داود فأظلتھ الطیر حت رة   . أقبضي جناح و ھری ال أب ق رسول اهللا   : ق فطف

ذ                 ھ یومئ ت علی ده وغلب لم بی ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص بض رس ر، وق ت الطی ف فعل ا كی لم یرین ھ وس لى اهللا علی ص
  .المضرحیة

  
  ٤١٩/ ٢صحیفة أو ) ٩٤٣٢ (٩٤٢٢حدیث رقم

  
  :تفسیر سوة ص/كتاب التفسیر/ وروى الحاكم في مستدركھ

  
أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار حدثنا أحمد بن نصر حدثنا عمرو بن طلحة القناد أنبأ شریك عن السدي عن       ] ٣٦٢٢[ 

ا             سبت وك وم ال سالم فجأة ی ھ ال ات داود علی ال م سبت فتعكف   سعید بن جبیر عن بن عباس رضى اهللا تعالى عنھما ق ن ی
  علیھ الطیر فتظلھ 

  
  :بقولھ) قصص األنبیاء(علق علیھ اإلمام ابن كثیر الدمشقي في    

أي وغلبت على التظلیل " وغلبت علیھ یومئذ المضرحیة: "   انفرد بإخراجھ اإلمام أحمد، وإسناده جید قوي، رجالھ ثقات، ومعنى قولھ
  .وھو الصقر الطویل الجناح: قال الجوھري. دھا مضرحّيعلیھ المضرحیة وھي الصقور الطوال األجنحة واح
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 ٢٩٠

ھ         : وقال السدي عن أبي مالك، عن ابن مالك، عن ابن عباس قال     ر تظل ت الطی ان بسبت، وكان أة وك سالم فج ھ ال ات داود علی ال  . م وق
  .مات داود علیھ السالم یوم السبت فجأة: السدي أیضًا، عن مالك وعن سعید بن جبیر قال

  
ھ            وروي   ال ل ھ فق ازل من محراب و ن اءه وھ ال    : عن بعضھم أن ملك الموت ج زل أو أصعد فق ي أن سنون      : دعن دت ال د  نف ي اهللا ق ا نب ی

  .فخر ساجدًا على مرقاة من تلك المراقي فقبضھ وھو ساجد: قال. والشھور واآلثار واألرزاق
  
  

فاإلسالم ضد تعظیم األشخاص   یر مفھومة،    وكما نرى القصة ھنا ھكذا غیر منطقیة وغیر واضحة على اإلطالق وغ    
  .وال یوجد أي سبب منطقي لیقوم سلیمان بما فعلھ مع جثة أبیھ داوود ریقة العجیبة،بھذه الط

  
 THE DEATH OF )داوودموت / (لكن عندما نطلع على القصة األصلیة في كتاب أساطیر الیھود لـ لویس جینزبرج     

DAVID لقصة األسطوریة األصلیةسنفھم مغزى ومعنى وأحداث ا 

  
وت     وف یم ى س ره مت رب لیخب ى ال رٍة إل ھ. توسل داوود ذاَت م ل التماس م ُیْقَب ربَّ. فل ُیَنّبألن ال ساَن س رر أن ال إن أ  ق

ى داووُد  .  موتھ سوف یحدث في عمر السبعین في یوم السبات بنھایتھ، شي واحد،على أیة حاٍل،ُكِشَف إلى داوود،أن       تمن
ة وم الجمع الموت ی ھ ب سَمَح ل ة  . أن ُی ي دراس ضاه داوود ف وٍم ق تھَج بی ھ اب ال أن ربَّ ق ضًا،ُحِرَمھا، ألن ال ذه األمنیة،أی ھ

ت . التوراة،أكثر من بھجتھ بألِف قربان محرقة ُقدَِّمْت من ِقَبِل سلیمان إلى الھیكلِ      اة    ثم ال ھ بالحی َضَل علی مَس داووُد أن ُیَتفَّ
ال    .  األحد محتى یو  لیمان      : "ھذا، أیضًا، تمَّ رفُضھ، ألن الربَّ ق وق س ى حق دیًا عل ك سیكون تع َم الواحد ال   . ذل ألن الحك

دََّد آلخرَ          َت المح َد شعرٍة الوق ى قی ي دراسة          . یجوُز أن َیتخطَّ شكٍل خاص ف سبِت ب لَّ ال ك الحین صرف داوود ك ن ذل  م
ربِّ      ان   . التوراة، لیؤمَِّن نفَسھ ضدَّ مالِك الموت الذي لیس لھ قوة أن ُیھلَك إنسانًا بینما ھو مشغول بإنجاز أوامر ال ذا ك ل

ازة داوود   ن حی تمكن م ر لی ى المك أ إل وت أن یلج الك الم د لم د   . الب ضًا عی ان أی ادَف أن ك ذي ص بٍت، وال وم س ي ی فف
َصاً حرفیًا[الخمسین، كان الملُك مستغرقاً   ي           ]  الترجمة ُمْمَت ام وانحدر ف ة، فق ي الحدیق دما سمَع صوتًا ف ي الدراسة، عن ف

ى الحدیق    م           ةالسلم المؤدي من القصر إل ر بھ ى تعث درجات حت ى ال ھ عل ا أن وضع قدَم شاف سبب الضوضاء، م . ، الكت
  .وُأْھِلَك داووُد

  
ِك ال   . جب على داووَد أن یقطَع دراسَتھلقد أحدَث مالُك الموِت الضوضاَء لكي یستغَل اللحظَة التي فیھا ی   ُة الَمِل كانت جث

ذا               شمِس، ل ى أشعة ال ع معرَّضًة إل ت تقب ھ،بینما كان ذین مع ًا لل ان مؤلم ذي ك ُیمِكُن أن ُتْنَقَل في یوِم السبِت،وھو األمر ال
  .استدعى سلیماُن بضعَة نسوٍر، وھم حرسوا الجسَم وظللوه بأجنحتھم الممتدة

  
  

ھ،   ھاجادیةم لماذا احتاج سلیمان في القصة ال     من ھنا نفھ   ة أبی ة جث ھ      الیھودیة الستعمال النسور في تغطی سبب أن ان ال ك
ة     مات في یوم السبت،    د أراد إزال وھو یوم یحرم فیھ عمل أي شيء تقریبًا عند الیھود وفقًا لشریعة توراتھم، أما محمد فق

ت النتیجة أن صارت     الروح الیھودیة من القصة،     ة          فكان یاقھا ومعدوم ن س ة وخارجة م ر مفھوم ى وغی ال معن القصة ب
  .الھاجاديالمعنى وفاقدة لجمالھا األصلي في الفلكلور الیھودي 

  
   ھكذا تصبح أسطورة یھودیة أصلیة مفسِّرة لحدیث نبوي غامض المعنى ومشوَّش ونعرف أن األسطورة الیھودیة ھي        

  .  ة ردیئة محمد بصورة ضعیفاقتبسھاالقصة األصلیة التي 
رو      م ی أكثر ل ر ف ة أكث ة العربی الم والقومی د اإلس ب تھوی اول تجن ان یح ذي ك ث ال ى رواة األحادی اري أذك ع أن البخ وم

اك          دالح یث وكذلك مسلم تالیھ في محاولة تجنب تھوید اإلسالم ذي المصدر الیھودي لكي ال یفقد صفاتھ الخاصة، لكن ھن
  :تسرب للقصة عندھما بالقصة التالیة

  
  
  

sh
Textbox
وفي بعض المصادر أن موته كان في أحد أيام عيد الحصاد وليس يوم السبت كما ذكرت أخرى، وفي أحدها أن الطيور أظلت حشود حاضري الجنازة من الشمس.Ruth.R1:17, Mo'oed Katan28a, Baba Mezi'a86a, Comp.Yerushalmi Bezah2:61b which said he died on a week-day on the feast of Pentecost, and as all Israel was in a state of mourning, the festive offerings were brought on the following day. Comp. also Koheleth5: 10, comp. also Mirkhond72 on the birds sheltering the crowds from the sun at the funeral of David.



 ٢٩١

  :روى البخارّي
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َقاَل َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر َقاَل َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ -  ١٢٤٤
ثَّْوَب َعْن َوْجِھِھ َأْبِكي َوَیْنَھْوِني َعْنُھ َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َلمَّا ُقِتَل َأِبي َجَعْلُت َأْكِشُف ال

ُة ُتِظلُُّھ ِبَأْجِنَحِتَھا َیْنَھاِني َفَجَعَلْت َعمَِّتي َفاِطَمُة َتْبِكي َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتْبِكیَن َأْو َلا َتْبِكیَن َما َزاَلْت اْلَمَلاِئَك
  َتاَبَعُھ اْبُن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َسِمَع َجاِبًرا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ* َحتَّى َرَفْعُتُموُه 

  
َقاَل َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْبُن اْلُمْنَكِدِر -  ١٢٩٣

ِجيَء ِبَأِبي َیْوَم ُأُحٍد َقْد ُمثَِّل ِبِھ َحتَّى ُوِضَع َبْیَن َیَدْي َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَقْد ُسجَِّي َثْوًبا َفَذَھْبُت ُأِریُد َأْن 
ْنُھ َفَنَھاِني َقْوِمي ُثمَّ َذَھْبُت َأْكِشُف َعْنُھ َفَنَھاِني َقْوِمي َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُرِفَع َفَسِمَع َصْوَت َأْكِشَف َع

ْو َلا َتْبِكي َفَما َزاَلْت اْلَمَلاِئَكُة ُتِظلُُّھ ِبَأْجِنَحِتَھا َحتَّى َصاِئَحٍة َفَقاَل َمْن َھِذِه َفَقاُلوا اْبَنُة َعْمٍرو َأْو ُأْخُت َعْمٍرو َقاَل َفِلَم َتْبِكي َأ
  ُرِفَع

  
  ٢٤٧١ورواه مسلم برقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أصل عقیدة شفاعة محمد من أسطورة ھاجادیة عن داوود
  

  :، نترجم٤ بكتاب أساطیر الیھود جDavid in Paradise) داوود في الفردوس(تحت عنوان 
  

ُِاالمتيـاز األعظـم الـذي سـيمنح لـداوود محفـوظ ليـوم الـدين، عنــدما سـيعد اهللا مأدبـة عظيمـة فـي الفـردوس لكـل الـصالحين عنــد . َُ
عنـد . ُضر اهللا بنفـسه إلـى المأدبـة، وسـوف يجلـس علـى عرشـه، مقابـل المكـان الـذي سيوضـع بـه عـرش داوودرجاء داوود، سيحـ

َانتهاء المأدبة، سيمرر اهللا كأس النبيذ ُ انطق بالمباركة على النبيذ، يا من أنت : "إلى إبراهيم، مع كالمه_ُالتي ستقال عليها البركة_ِّ
ًأنـا لــست مــستحقا لنطــق المباركـة، ألنــي كــذلك أبـو اإلســماعيليين، الــذين أشــعلوا : "فـسوف يجيــب إبــراهيم."  أبـو أتقيــاء العــالم

َثم سوف يتحول اهللا إلى إسحاق."  َغضب اهللا َقل المباركة، ألنك قيدت على المـذبح كقربـان؟: "ُ َ أنـا لـست : "فـسوف يجيـب"  َُِ
يعقـوب ."  َت بالمباركـة، يـا مـن كـان بنـوك بـال مالمـةانطـق أنـ: "ثم إلى يعقوب."  ًمستحقا، ألن أبناء ابني عيسو حطموا الهيكل

ًأيضا سـيحط بالتـشريف إلـى األرض ألنـه قـد تـزوج بـأختين فـي نفـس الوقـت، وهـو مـا حـرم الحقـا َِّ ثـم سـوف .  فـي التـوراة بـصرامةُ
ًلـست مـستحقا أنـا : "فـسوف يجيـب موسـى."  َقل المباركة، ألنك قد تسلمت الشريعة وأديت تعاليمهـا: "يتحول اهللا إلى موسى

ًألفعلها، رائيا أني لم أوجد مـستحقا لـدخول األرض المقدسـة َبعـد ذلـك سـيعرض اهللا الـشرف علـى يـشوع، الـذي قـاد إسـرائيل ." ًَ َ َ ُ ِ
ــشريعة، كليهمــا  ــى األرض المقدســة، وأدى تعــاليم ال ــرفض]. م_كــال األمــرين[إل ــم يوجــد _ًأيــضا_ســوف ي ــه ل َنطــق المباركــة، ألن

ــى داوود، بكالمــهفــ. ًمــستحقا إلنجــاب ابــن ــة ســوف يتحــول الــرب إل ــا أعــذب مغــن فــي : "ي النهاي ٍّخــذ الكــأس وقــل المباركــة، ي َ
ُثــم ســوف يأخــذ اهللا ." َأجــل، ســأنطق المباركــة، ألنــي مــستحق لهــذا الــشرف: "ُوســوف يجيــب داوود." إســرائيل وملــك إســرائيل

ًالتوراة ويقرأ فقرات عديدة منها، وسيتلو داوود مزمورا والذي سيشا ركه فيه كـال األتقيـاء فـي الفـردوس واألشـرار فـي الجحـيم مـع ٍ
َوعلى ذلك سوف يرسل اهللا مالئكته لتقود األشرار من الجحيم إلى الفردوس. آمين مدوية ُ.  

  
  ١٢٩ من كتاب أساطير اليهود، ملحوظة رقم ٦المراجع والمالحظات من ج

 

BHM5: 45-46, 6: 47  
 

 ,Pesahim119b, Yoma76aلى حصان من نار، وهو مايعتمد على مـصادر أقـدم، انظـر الفقرة الثانية يقال فيها أن داوود ع
Tehillim23:202, Nispahim32-33  

 

ُيسأل اهللا  Sh.Rوفي  ًميخائيل أوال أن ينطق البركة، لكنه ] م_المالك[َ يمرر هذا الشرف إلى جبرائيـل، الـذي " بتواضع مالئكي"َ
، هؤال بدورهم يـسألون موسـى وهـارون، اللـذين ) إسحاق، يعقوبإبراهيم،(ا أحدهم كذلك يرفضالشرف، ويسأل اآلباء أن يقوله

  .يمرران الشرف إلى آباء األسباط، واألخيرون سيجدون داوود هو المستحق لذلك االمتياز العظيم
  

    Baratia di Shemuel 19: 104قارن مع آراء أخرى ربينية ترى أن داوود لن يشارك في رفقة الصالحين 
  
ع مقدسي : لیق المترجمتع ث یصور جمی شع، بحی ل واألب شعة ب ا داوود الب ذا قصة لخطای ف ھك ن مؤل إنھا لوقاحة أو تجاھل م

م  دي ث ي الجن ا الحث ع زوجة أوری سفاح م ي ال ھ ف ا، یتناسى جرائم ال خطای الم ب الیھودیة اآلخرین على أنھم لھم خطایا، وھو س
اء وجرائم التدبیر لقتلھ، وغدره بمن آووه وحموه وأطعم ال سفك دم ن أعم ا م اء شاول، وغیرھ ھ ألبن وه من الفلسطینیین، وقتل

  .تلطخ بھا

sh
Textbox
Pesahim119b, Yoma76a, BHM 5: 45 -46, 6: 47 

sh
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أسطورة مبنية على المزمور23: 5-6 و116: 13

sh
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  :قارن مع ما اقتبسه محمد أو من نسب له الحديث األسطوري عن فضل محمد ومقامه المحمود يوم القيامة والدين األسطوري
  

  : روى البخاري
  

َ حدثـنا يحيى بن بكير حدثـنا ا- ٧٤٣٩ ََ ََّ ََّ ُ َ ٍَ ْ َْ ُ ْ ٍلليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بـن أَبـي هـالل عـن زيـد عـن عطـاء بـن يـسار َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ ِ ِ ٍَ ٍَ َِ ِ ِِ َ ِ ْ ُْ ُ َّ
ِعن أَبي سعيد اْلخـدري قـال قـلنـا يـا رسـول اللـه هـل نــرى ربـنـا يــوم اْلقيامـة قـال هـل تـضارون فـي رؤيـة ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُ َ َُْ ُ َ ََ َِّ ُُ ْ َْ ََ َ ََ ُ ََ َ ْ َْ َ ََّ َ َ َّ ْ ِ ْ ِ ْ الـشمس واْلقمـر إذا كانـت ِ َ َ ََ ِ ِ َ َ ِ َّْ

َِصحوا قـلنا ال قال فإنكم ال تضارون في رؤية ربكم يـومئذ إال كما تضارون في رؤيتهما ثم قال يـنـادي منـاد ليـذهب كـل قــوم إلـى  ِ ٍِ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ُُّ ُ َ َ ََ ْْ َ َِ ٍ َِ َ َُ ُ َ َ َ ََّ ْ ُْ َ ََ ُ ُ َ َ ُ ُ ًِ ِ ِِ ٍ ِ َِ َُ َُّ ْ ُْ ُ َِّ َّ ْ
ْما كانوا يـعبدون فـيذ َ َُ َ ُ ْ َ َُ َهب َأصحاب الصليب مع صليبهم وَأصحاب األوثان مع َأوثانهم وَأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يـبـقـى َ ُْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ َِ ِ ِ ٍِ ِّ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َِّ ِ

َمن كان يـعبد الله من بـر َأو فاجر وغبـرات من َأهل اْلكتاب ثم يـؤتى بجهنَّ َ ْ ْ ْ ُ ِْ َ ْ ٍُّ َ َ ََّ ُ َِ ََّ َ ِْ ِ ْ ُِ ٌِ َ َُّ ََ ٍ ِ َم تـعرض كأنـها سراب فـيـقـال لليـهـود مـا كنـتم تـعبـدون َ ُ ُ َ ُْ ُ َْ ْ ُْ ُ َ ََ َِ ُ ٌ َ ُْ َِ ُ َ َ َ ََّ
ُقــالوا كنَّــا نـعبــد عزيــــر ابــن اللــه فـيـقـــال كــذبـتم لــم يكـــن للــه صــاحبة وال ولــد فمـــا تريــدون قــالوا نريـــد َأن تــسقيـنا فـيـقــال اشـــرب ََ َْ َُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ ُِ ِ ِْ ْ َْ ُُ ُ ُِ ُِ ٌ َُ َ َ َُ ََ َ َ ٌَ ِ َِّ َُّ ْْ ْ وا َْ

ٌفـيتساقطون في جهنَّم ثم يـقال للنَّصارى ما كنتم تـعبدون فـيـقولون كنَّا نـعبد اْلمـسيح ابـن اللـه فـيـقـال كـذبـتم لـم يكـن للـه صـاحبة  َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َُّ َ َ َ ََ َ ُ َْ ْ َ َْ ُُ ْ ْ ُ َْ ْ ََ َ ُ ُ ُ َُ َُ َ َُ َُ َ َ ُ ََ ْ َّ َ َُ َ
َوال ولد فما تريدون فـيـقولون نريد َأن تسقيـن َ َِ ْ َ ُْ َ َُ ُِ ُِ ٌَ َُ َُ ََ َ ٍا فـيـقال اشربوا فـيتساقطون في جهنَّم حتى يـبـقى من كـان يـعبـد اللـه مـن بــر َأو فـاجر َ ِ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ٍُّ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ ْ ََّ ُ َ َ َْ َ ََّ َ َ ََ ِ ُ َ ُ

َِّفـيـقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب النَّاس فـيـقولون فارقـناهم ونحن َأحوج منَّا إليه اْليـوم وإن َِ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ُِ ْ ْ ُ َ َْ ُ َِ ُ ْ ْ ْْ َُ َ ْ َ َ ُ ََ ُ َُ َ ْ َ ُ ِ َ َ ٍا سمعنا مناديا يـنادي ليـلحـق كـل قــوم ُ ْ َ ََ ُّ ُْ ْ ِ ِ َِ َ َُ ً ُ َْ ِ
َبما كانوا يـعبدون وإنما نـنتظر ربـنا قال فـيـأتيهم اْلجبـار فـي صـورة غيـر صـورته التـي رَأوه فيهـا َأول مـرة فـيـقـول أَنـا ربكـم فـيـقولـون  َُ ُ ُ َّ َ ََ َ ْ ُ ُ َ َ َُ ُ ُّ َ َ َّْ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُُ َ ٍَ ٍ َِّ َ ََ ِ ِ ُِ َِ َِّ ِ ِ ْ َ َّْ َِ ْ ُ ْ َِّ ُ ِ

ٍنت ربـنا فال يكلمه إال األنبياء فـيـقول هل بـيـنكم وبـيـنه آية تـعرفونـه فـيـقولـون الـساق فـيكـشف عـن سـاقه فـيـسجد لـه كـل مـؤمن َأ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُُّ ُ َُ ُ ُ َُ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ُُ ُ َ ْ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُِّ ِ َِ َ َ َْ ُُ ٌَّ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ َْ ِ َ ْ َِّ ِّ َ
ُويـبـقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فـيذهب  َ ً ََ ْْ َ َ ْ ُ َْ ً َُ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َ َكيما يسجد فـيـعود ظهره طبـقا واحدا ثم يـؤتى باْلجسر فـيجعل بـين ظهـري جهـنَّم َ َ َُ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُْ َْ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ َِ ْ ِْ َ ْ َّ ُ ً َِ ً َُ ُ

َقـلنا يا رسول الله وما اْلجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكالليب وحسكة مفلطحـة لهـا شـوك َ َ َْ َْ َُ َ ٌ ٌ ٌ ٌَ ََ َ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َ َِ ِ َ ِ ِْ َ ََِّ َ ْ َ ُة عقيـفـاء تكـون بنجـد يـقـال ََّ َ َ َُ ٍ ْ َْ ُِ ُ ُ َ ُ ٌ
ِلها السعدان اْلمـؤمن عليـهـا كـالطرف وكـاْلبـرق وكـالريح وكأجاويـد اْلخيـل والركـاب فـنـاج مـسلم ونـاج مخـدوش ومكـدوس فـي نـار  َ َِ ٌِ ْ ُْ ُ ِّ َ َْ َ َ ُ ََ َ ٌ َ ُ ٌُ َ َْ ِّ ٍْ ٍ ِ ََّ ِ ََّ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ِ َ ِ ِ ُ َّ َ

َجهنَّم حتى يمر آخرهم يـسح ْ ُْ َ َ َُ ُ َِ َّ ُ َّ َب سـحبا فمـَ َُ ً ْ ْا أَنــتم بأشـد لـي مناشـدة فـي اْلحـقِّ قـد تـبــين لكـم مـن اْلمـؤمن يـومئـذ للجبـار وإذا رَأوا َ َ ْ ْ َ ََ َ ُ ََ ِ ِ َّ َّ َْ َِ ِ ِ ٍِ َِِ َ ُِ ْ ْْ ُْ َ َ ً َ َ ََ َّ ِ ُ ْ
ْأَنـهم قد نجوا في إخوانهم يـقولون ربـنا إخوانـنـا كـانوا يـصلون معنـا ويـصومون معنـا ويـع َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََ َ َُّ ِ ُِ ُ ْ ْ ََ َُّ ُ ْ ِِْ ِ ْ َ ُ ْملـون معنـا فـيـقـول اللـه تـعـالى اذهبـوا فمـن َّ ُ َ َ ََ ََ ََ ُْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ

ِوجدتم في قـلبه مثـقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم علـى النَّـار فـيـأتونـهم وبـعـضهم قـد غـاب فـي النَّـار إلـى قدمـه  ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ َ ََِ َّ ِِ ِ ٍَ َ ُ ُ َ َْ َْ ِّ ْْ ْ ْ ُْ ُْ ُ َُ ُ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ُْ َ ََ ُ َِ َ ٍْ ِ َ ِ
َنصاف ساقـيه فـيخرجون من عرفوا ثم يـعودون فـيـقول اذهبوا فمن وجدتم في قـلبه مثـقال نصف دينار فأخرجوه فـيخرجون ََِوإلى َأ َ ُ َ ُْ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ُ َُ َ ُ َْ َْ ٍْ ِ ِ ْ َ ِْ َ َُ ُِ ِِ ِ ِِ َ َْ ُ َ َ ْ َّ َ

َمن عرفوا ثم يـعودون فـيـقول اذهبوا فمن وجدتم في قـلبه مثـق ُْ ِ ِ ِِْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َْ َ َُ ْ ُ َ ُُ ََّ ْال ذرة من إيمان فأخرجوه فـيخرجون من عرفوا قال أَبو سعيد فإن َ َ ُ َ َِ ٍِ ِ َ ُ َ ُ َُ ََ َ َ ُْ ُ َْ ِ ِْ ْ َ ٍ َ ِ ٍَّ َ
ُلــم تــصدقوني فــاقـرءوا  َ ْ َ ِ ُ ِّ َ ُ ْ َإن اللــه ال يظلــم مثـقــال ذرة وإن تــك حــسنة يــضاعفها { َ ْ ِ ٍ ِ َِ ُُ َ ًَ َ َ َُ ْ ِ َّ َِ َّ َ ََ َ ْ ْ َ َفـيــشفع النَّبيــون واْلمالئكــة واْل} َّ َ َُ َ َْ َِ َ َُِّ ُ ُمؤمنــون فـيـقــول َ ُ َ َ َ ُ ِ ْ ُ

ِاْلجبار بقيـت شـفاعتي فـيـقـبض قـبـضة مـن النَّـار فـيخـرج َأقـوامـا قـد امتحـشوا فـيـلقـون فـي نـهـر بـأفـواه اْلجنَّـة يـقـال لـه مـاء اْلحيـاة  ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ َ َُ ُ ً َُ ُ َْ ُ ْ َِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ٍِ َ ْ َُ ُ َ َْ ًَ َ َْ َْ َ ْ َُّ ِ َ َِ
َّفـيـنبتــون فــي حافـتـيــه كمــا تـنبــت اْلحبــ ِ ِ ُِ ُ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َُ ََ َة فــي حميــل الــسيل قــد رأَيـتموهــا إلــى جانــب الــصخرة وإلــى جانــب الــشجرة فمــا كــان إلــى َ َ َِ ِ َِ َُ َ َ ُ ََ ِ َِ ََ َّ ِ ِِ َِ َ َْ َّْ ََ ُ ْْ ِ َِّ ِ ِ

ِالـشمس منـهـا كـان َأخـضر ومـا كـان منـهـا إلـى الظـل كــان أَبــيض فـيخرجـون كـأنـهم اللؤلـؤ فـيجعـل فـي ر ِ ُ َ ُ َ َ ْْ َ َُ َُ َْ ُّْ ِْ ُ َ ْ َ ََّ ِ ََّ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ َِّ ْ ِّْ ِ َِ َقـابهم اْلخـواتيم فـيــدخلون ْ ُ َُ ْ َ َ ُ ِ َ َ ْ ِِ
ُاْلجنَّة فـيـقول َأهل اْلجنَّة هؤالء عتـقاء الرحمن َأدخلهم اْلجنَّة بغير عمل عملـوه وال خيـر قـدموه فـيـقـال لهـم لكـم مـا رأَيــتم ومثـلـه  ُ ْ ْ َ ََ َ ُ َْ ِ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ْْ ُ ُ َْ ُُ َ ََ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َ َُ ُ َ َ َُّ ٍ َِ َِ ٍ َِ ِْ َ ََّ ِ ُ ِْ ُ

ُمعه وقـال حجـاج َّ ََ ََ َ ُ َ بـن منـهـال حـدثـنا همـام بـن يحيـى حـدثـنا قـتـادة عـن أَنـس رضـي اللـه عنـه َأن النَّبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال َ َ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َ َ ََ َ ُ ُِ ْ ُ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َُّ ِ ٍَّ ْ َْ ِ ٍ َ ُ ََّ ََّ َّْ َ ِْ
ْيحبس اْلمؤمنون يـوم اْلقيامة حتى يهموا بذلك فـيـقولون لو استش َ ََ ْْ ْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ َُّ ََ ِ ِِ ُِ َ َ َ َُّ ِ ِ ُ ْ ُ ُفعنا إلى ربـنا فـيريحنا من مكاننا فـيأتون آدم فـيـقولـون أَنـت آدم ُ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ َ ََ ْ َ َُ َُ ََ َ َ َُْ ِ َ ِ ِ َِّ ِ ْ

َأَبو النَّاس خلقك الله بيده وَأسكنك جنَّته وَأسجد لـك مالئكتـه وعلمـك َأسـماء كـل شـيء لتـشفع لنـا عنـد ربـك َ َ َ َ َ ََِّ َ َ َ َ َ َْ ِِّ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ َْ ُ َ َْ َ ُ َ ُ َ ٍُ ْ َ َّ ََّ َِ َ َ َُ َِ ِ َ َ ْ حتـى يريحنـا مـن ِ َِ َ ُِ ََّ
ٍّمكاننا هذا قال فـيـقول لست هناكم قال ويْذكر خطيئته التي َأصاب َأكله من الشجرة وقد نهـي عنـهـا ولكـن ائـتـوا نوحـا َأول نبـي  َ َ َ ََِ ُ َُ َ ُ ََّ ُ ُ ًُ َ َُ ُ ُ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َِ َ ََ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َُّ ِ َِّ َ ُْ ْ َ َ َ



ُْبـعثه الله إلى َأهل األرض فـيأتو ََ ْ ََ ِ ْ ِ ْ َِ َُّ ُ َ َن نوحا فـيـقول لست هناكم ويْذكر خطيئتـه التـي َأصـاب سـؤاله ربـه بغيـر علـم ولكـن ائـتـوا إبــراهيم َ َ ُِ ِ ِِْ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُْ َْ َ َ َِ َ َ ََ َ ٍَ ْ ِ َ ِ َّ ََ ُ َ ًَِّ َ ََ ُُ ُ ُْ ْ ُ ُ
َخليل الرحمن قال فـيأتون إبـراهيم فـيـقول إني لست هناكم ويْذكر ثالث كلمات ك َ َ ُ ُ ٍُ َ َ َِ ِ َِ ََّ َُ َ ََ ْ َْ ُ ُ ََ ِّ ِِ ُِ ََ ََ َْ ُْْ َ َذبـهن ولكن ائـتوا موسى عبدا آتاه اللـه التــوراة َ ََّ َْ َّْ ُ ْ َُّ ُ ََ ً َ ُ َْ ِ َ ُ َ

َوكلمه وقـربه نجيا قال فـيأتون موسى فـيـقول إني لـست هنـاكم ويـْذكر خطيئتـه التـي َأصـاب قـتـلـه الـنـَّفس ولكـن ائـتـوا عيـسى عبـد  ْْ ُ ُ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ ُ َِ ِْ َْ َ َ َ َِ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ َِّ َ ُُ ُ ُ ََ َ ُ َْ ْ ِِّ َُّ ََ َُْ َ َّ
ُه ورسوله وروح الله وكلمته قال فـيأتون عيسى فـيـقول لست هناكم ولكن ائـتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر اللـه لـه َّالل ُ ْ ْ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ َ َ َََ َّ ُ ُ ًَ ًَ َ ََ ُ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َْ َْ ْ َُ ُ ََ َِ ُِْ

ُما تـقدم من ذنبه وما تأخر فـيأتوني فأستأذن ِْ ْ ْ ََّ ْ َ ََ َِ ُ َ ََ ْ ََ َّ َ ََ ِ ِ َ ِ ْ على ربي في داره فـيـؤذن لي عليه فإذا رأَيـته وقـعت ساجدا فـيـدعني مـا شـاء اللـه َأن َ َ َ َُ ْ ُ ُ َّْ َِ َ َ ََ َ َِ ُِ َ َ ََ ًَ ُُ َ َ َْ َ َ ِِّ ِِ ُِ ْ ِ
َِّيدعني فـيـقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تـعط قال فأرفع رأسي فأثني على رب َ َ َ َ ََ َ َ َُ َِ ِْ َ َ َ َ َُ َِ ْ ُ َ ُ ُ َْ َ ْ ََ ُْ ُ ُْ ْْ ْ ْ َّْ َ َ َّ ُْ ْ ُ ُي بثـناء وتحميـد يـعلمنيـه ثـم َأشـفع َ َُ ْ َُّ ِ ٍِ ُ َِّ َ ِ ْ َ ٍ ََِ

َفـيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم اْلجنَّة قال قـتادة وسمعته أَيضا يـقول فأخرج فأخرجهم من النَّار وُأدخلهم اْلجنَّة ثـم َأعـود الثانيـة  ُ َ ََ َ ْ َ ُ َِ َّ ُ ُ ََّ ْ ْ ُ ْ ُُ ُ ْ ُُ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ َ َ َِ ْ ْ ُْ َ ُ ََ َ َ َ َُ ُُ َُ ًُ ُ ُ ْ َِ ُّ
ْفأس ْتأذن على ربي في داره فـيـؤذن لي عليه فإذا رأَيـته وقـعت ساجدا فـيدعني مـا شـاء اللـه َأن يـدعني ثـم يـقـول ارفـع محمـد وقـل ََ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ ًَّ َُ ْ َ ُُ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ َُ َّ ُ ُ ُِ ِ َِ ُ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ ََّ َِ ُ َ َ ِِّ ِِ ِْ ِ ِ ْ

ِْيسمع واشـفع تـشفع وسـل تـعـط قـال فـأرفع رأسـي فـأثن َ َ َُ َِ َْ َ َ َُ َ ُْ َ َ َ ْ ُ ُْ ْ ْ َّْ َ َ ْ ُي علـى ربـي بثـنـاء وتحميـد يـعلمنيـه قـال ثـم َأشـفع فـيحـد لـي حـدا فـأخرج ْ ُ ْ َ َ ََُّ ُ ُِ ُ َ ََ ْ َُّ َ َ َِ ٍِ ُ َ َِّ ِ ْ َ ٍ َ ََِ ِّ
ِفأدخلهم اْلجنَّة قال قـتادة وسمعته يـقول فأخرج فأخرجهم من النَّار وُأدخلهم اْلجنَّة ثم َأعـود الثال ِ ِ َِّ ُ ُ ََّ ُ َ ََ ْ َْ ْ ُ ُْ ُ ُُ َ َ ُْ َْ َِ ُ َ َِ ْ ُْ َ َُ َ َُ ُ َُ ُُ ُ ْ ِِثـة فأسـتأذن علـى ربـي فـي داره َِ َ َِ َِّ َ ُ َِ َْ ْ ََ َ

ْفـيـؤذن لي عليه فإذا رأَيـته وقـعت ساجدا فـيدعني مـا شـاء اللـه َأن يـدعني ثـم يـقـول ارفـع محمـد وقـل يـسمع واشـفع تـشفع وسـل  َْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َ َُ َ َّ ُْ ُ ُْ ُ َ َُ َ َ ًَ ْ َ َُ ْ َ َ َُ َّ ِ ِ َِ ُ َُ ْ ُ ُ َّْ ُِ َ َِ ِ ْ
َْتـعطه قال فأرفع رأ ُ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُسي فأثني علـى ربـي بثـنـاء وتحميـد يـعلمنيـه قـال ثـم َأشـفع فـيحـد لـي حـدا فـأخرج فـأدخلهم اْلجنَّـة قـال قـتـادة ُ ََ َ ََ َْ َ ُ َ ََ ََ ْ َُ ُ َ َْ ُُ ِ ِْ َُ َ َُ َ َ ْ َُ ْ َُّ ُ َُّ ِ ٍ ِِ ُِ َ َِّ ِ ٍ َِ ِّ

َّوقد سمعته يـقول فأخرج فأخرجهم من النَّار وُأدخلهم اْلجنَّة حت ُ ََ ُ َ ََ َ ْْ ْ ُُ ُُ َِ ِْ َ َِ ِ ْ َْ َُ ُ ُ ُ ُ ْ ِ ُى ما يـبـقى في النَّار إال من حبسه اْلقرآن َأي وجب عليه اْلخلود ْ َُ َُ ِ ِْ ُ َْ ََ َ َ َ َْ َ ُْ ْ ُ ََ َِّ ِ
َقال ثم تال هذه اآلية  َُ ْ َِ ِ َ ََ َّ ًعسى َأن يـبـعثك ربـك مقامـا محمـودا { َ َُ َْ َْ ً َ ََ َ َُّ َْ َ َّقـال وهـذا اْلمقـام اْلمحمـود الـذي وعـده نبـيكم صـلى اللـ} َ َّ َ ُْ ُ َُّ ََِ ُ َُ ِ ُ ُ َ َ َِ َّ ْ ََ ِه عليـه َ ْ َُ َ

َوسلم َّ َ َ 
  

  .وإنما اكتفينا هنا بأحد روايات البخاري. وهذا الحديث كل مؤلفات كتب الحديث تورده
  

كـذلك تقـول أن جينزبـرج فـإن بعـض مرويـات الهاجـادة مـن مالحظـات لـويس ً أيضا بعض قراآتـي التـي ال أذكـر بالدقـة مواضـعها 
عقيدة حمل األبناء لذنوب اآلباء كما يعتقـد بعـض األحبـار وبعـض نـصوص حسب (استعباد بني إسرائيل في مصر مئات السنين 

كـان بـسبب خطيئـة ) التوراة فيما تنفي نصوص أخرى ذلك كسفر حزقيال المعارض والمطور ألمور وعقائـد وطقـوس بالتعـديالت
  . إلى مصر بسبب المجاعةإلبراهيم قيل أنها قوله عن سارة أنها أخته وفي رواية أخرى أنها تركه األرض المقدسة والذهاب

  



 ٢٩٢

    سلیمان سلیمان سلیمان:::القرآنالقرآنالقرآن    أنبیاء أنبیاء أنبیاء من مصادر قصص من مصادر قصص من مصادر قصصالھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

ودي          ھنا دس الیھ اب المق ي الكت ي ال وجود ف بأ والت ة س ع ملك ن  أل نقرأ قصة الملك سلیمان م تفاصیلھا األسطوریة    ي م
 . من عالم جن وطیور ناطقة الموجودة في القرآن والغارقة في الخیاالت

  : ) المصادر األصلیة لالسالم(  القس كلیر تسدال في كتابھ قال

شابھة        أما ما ورد في الترجوم عن ملكة سبا ومجیئھا إلى سلیمان،  ( د م ره فتوج ك وغی ا المل لھا إلیھ ي أرس  والرسالة الت
د «یسّمي حامل رسالة سلیمان دیك الصحراء والقرآن یسمیھ » الترجوم«أن  غیر. عجیبة بینھ وبین القرآن  مرة . »الھدھ

واء   ور الھ صحراء وطی ات ال ضار حیوان ر بإح رِه، أم لیمان بخم ب س شرح قل ا ان رى لم ن  أخ ات األرض والج وزحاف
ھ    كواألرواح والعفاریت لترقص أمامھ، لُیظھر عظمتھ لجمیع الملو ة   . الذین كانوا خاضعین خاشعین أمام فاستدعى كتب

ك  . المسجونین واألسرى والرجل الذي ُفوِّضت لھ حراستھم الملك بأسمائھم، فأتوا إلیھ ما عدا وكان دیك الصحراء في تل
ك       الساعة ھ، فرجع دی مَّ بإھالك القوة، وھ ف أ   یمرح بین الطیور ولم یوجد، فأمر الملك أن یحضروه ب ام  الصحراء ووق م

ل   «: حضرة الملك سلیمان وقال لھ ك األرض، وَأِم والي    اسمع یا موالي، مل ك واسمع أق ن      . أذن ة أشھر م ض ثالث م تم أل
ھ       حین ما تفكرت في قلبي وصممت تصمیمًا ر فی الم وأطی ل الع ل أن أرى ك اء قب . أكیدًا في نفسي أن ال آكل وال أشرب م

ر المطیع    ھي الجھة أو ما: وقلت ة غی ة حصینة      ما ھي المملك ت مدین شاھدت ورأی ك؟ ف سیدي المل ي     ة ل اسمھا قیطور ف
م شاربون       أرض شرقیة، وترابھا أثقل من الذھب والفضة كزبالة في األسواق، وقد دء، وھ ن الب ُغرست فیھا األشجار م

ا    ویوجد جماھیر یحملون. الماء من جنة عدن ة منھ ا قریب ون  و. أكالیل على رؤوسھم فیھا نباتات من جنة عدن ألنھ یعرف
ا  الرمي بالقوس، با      . ولكن ال یمكن أن یقتلوا بھ ة س رأة اسمھا ملك یعھم ام م جم ت  . وتحكمھ إذا تعلق ك    ف إرادة موالي المل

ة     ى مدین سالسل وأشرافھم        فلیمنطق حقوي ھذا الشخص وأرتفع وأصعد إلى حصن قیطور إل وكھم بال د مل ا أقیِّ با، وأن س
  ) .بأغالل الحدید، وأحضرھم إلى سیدي الملك

ى       فوقع ھذا الكالم عند الملك موقعًا حسنًا، فُدعي كتبة الملك وكتبوا كتابًا ع إل ام وارتف ك الصحراء، فق ربطوه بجناحي دی
واتفق في الفجر أن . فطاروا خلفھ وتوجھوا إلى قلعة قیطور إلى مدینة سبا. الطیور السماء وربط تاجھ وتقوى وطار بین

ة ر لل  ملك ى البح ة إل ت خارج با كان شمس س ور ال ت الطی ادة، فحجب ا . عب ى ثیابھ دھا عل عت ی شت  فوض ا وُدھ ومزقتھ
ب   ولما كانت مضطربة دنا منھا دیك الصحراء، فرأت كتابًا. واضطربت مربوطًا في جناحھ ففتحتھ وقرأتھ، وھاك ما كت

وحوش الصحراء وعلى ألنك تعرفین أن القدوس المبارك جعلني ملكًا على . ألمرائك مني أنا الملك سلیمان، سالم«: فیھ
سؤال     الھواء وعلى الجن وعلى األرواح وعلى العفاریت وكل ملوك الشرق والغرب والجنوب طیور أتون لل شمال، ی وال

ین،     . عن سالمتي ن صحتي فحسنًا تفعل سؤال ع ذي یخرون          فإذا أردِت وأتیِت لل وك ال ع المل ن جمی م م ك أعظ ا أجعل وأن
وك   : وإذا قلِت. للسؤال عن صحتي أرسل علیك ملوكًا وجنودًا وفرسانًا تيوإذا لم تطیعي ولم تأ. ُسجَّدًا أمامي م المل ا ھ  م

ود    وك وجن م مل صحراء ھ ات ال لیمان؟ إن حیوان ك س د المل ذین عن ان ال ود والفرس ان والجن ت. وفرس ي : وإذا قل ا ھ م
ي فرشكم   ھم الجنود ا. والجن والعفاریت الفرسان؟ قلت إن طیور الھواء ھي فرسان، وجیوشي األرواح لذین یخنقونكم ف

 . طیور السماء تأكل لحمكم منكم. الصحراء یقتلونكم في الخالء حیوانات. في داخل بیوتكم

ا، وأرسلت واستدعت الرؤساء واألمراء         فلما سمعت ملكة سبا ا ومزقتھ ى ثیابھ دھا عل ت   أقوال الكتاب ألقت ثانیة ی وقال
ھ حساباً       ال نعرف الملك: فأجابواألم تعرفوا ما أرسلھ إليَّ الملك سلیمان؟ : لھم ھ، وال نحسب ل د بمملكت لیمان، وال نعت . س

ھ ستة      فلم تصِغ إلى أقوالھم بل أرسلت ة، وأرسلت إلی واستدعت كل مراكب البحر وشحنتھا ھدایا وجواھر وحجارة ثمین
ة   ك ولدًا وابنة وكلھم ولدوا في سنة واحدة وشھر واحد ویوم واحد وساعة واحدة، وكانوا آالف ًا أرجوانی سین ثیاب . لھم الب

   :وھذا نصھ ثم كتبت كتابًا أرسلتھ إلى الملك سلیمان على أیدیھم

ى أرض إسرائیل، سفر سبع سنین      " ھ بواسطة صلواتك   . من قلعة قیطور إل ك       إن سھا من ي ألتم وبواسطة استغاثاتك الت
ا     . ملك سلیمانأن أتت ملكة سبا إلى ال فحدث بعد ثالث سنین. "سآتي إلیك بعد ثالث سنین ت أرسل إلیھ ا أت ولما سمع أنھ



 ٢٩٣

ي ) أي الزھرة (الذي كان كالفجر الذي یبزغ في الصباح، وكان یشبھ كوكب الجالل  بنایاھو بن یھویاداع تألأل وھي    الت ت
اه          ى مجاري المی سوسن المغروس عل شبھ ال ین الكواكب، وی ة ب ا رأت . ثابت ن         ولم ت م اداع نزل ن یھوی ا ب با بنای ة س ملك

ك؟ : ، فقال لھاالعربة ھ  لماذا نزلت من عربت ا     : فأجابت لیمان؟ فأجابھ ك س ت المل ست أن د       : أل ل أح لیمان ب ك س ا المل ست أن ل
. أمامك األسد فقد رأیتم ذریتھ إذا لم یظھر: ففي الحال التفتت إلى خلفھا ونطقت بمثل لألمراء وھو. الواقفین أمامھ خدامھ

ا     . فأتى بنایا بن یھویاداع أمام الملك. أمامھ ل شخص واقففإذا لم تروا الملك سلیمان فقد شاھدتم جما ك أنھ غ المل ا بل ولم
وري   أتت أمامھ، قام ت بل ي          . وذھب وجلس في بی وري توھمت ف ت بل ي بی ك جالس ف با أن المل ة س ا رأت ملك ا   ولم قلبھ

ى     : قائلة ا شعرًا عل رأى أن لھ ر، ف ساقین  إن الملك جالس في الماء، فرفعت ثوبھا لتعب ا . ال ا فق ال    : ل لھ ك ھو جم إن جمال
ة     : فقالت. الرجل ولكنھ یعیب المرأة ةیل ھو حالنساء وشعرك ھو شعر الرجل، فالشعر ك بثالث ك، سأنطق ل یا موالي المل

اس         فإذا. أمثال سائر الن ت ك یم، وإال كن ك حك أعرف أن ي ف سَّرتھا ل لیمان    .. (ف ك س ا المل سر لھ ت    فف ال، فقال ة األمث : الثالث
ك رب إلھ ارك ال ة یتب رش المملك ى ع سك عل ك وأجل رَّ ب ذي ُس دًال  ال ضاًء وع ري ق ضة، . لتج ًا وف ك ذھب ت للمل وأعط

   ) وأعطاھا الملك كل ما اشتھت
  

  الترجوم الثاني على أستیر: مصدر القصة
  

  :قارن ھذا مع ما جاء في سورة النمل
  
ألَعذَِّبنَُّھ َعَذابًا َشِدیدًا َأْو َألْذَبَحنَُّھ َأْو َلَیْأِتَیِني ِبُسْلَطاٍن ) ٢٠(ِمْن اْلَغاِئِبیَن َوَتَفقََّد الطَّْیَر َفَقاَل َما ِلي ال َأَرى اْلُھْدُھَد َأْم َكاَن {

ْمِلُكُھْم َوُأوِتَیْت ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َت) ٢٢(َفَمَكَث َغْیَر َبِعیٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِھ َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقیٍن ) ٢١(ُمِبیٍن 
َوَجْدُتَھا َوَقْوَمَھا َیْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوَزیََّن َلُھْم الشَّْیَطاُن َأْعَماَلُھْم َفَصدَُّھْم ) ٢٣(ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَھا َعْرٌش َعِظیٌم 

َواَألْرِض َوَیْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن  ِھ الَِّذي ُیْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السََّمَواِتَأالَّ َیْسُجُدوا ِللَّ) ٢٤(َعْن السَِّبیِل َفُھْم ال َیْھَتُدوَن 
َفَأْلِقِھ اْذَھب ِبِكَتاِبي َھَذا ) ٢٧(َقاَل َسَننُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذِبیَن ) ٢٦(اللَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم ) ٢٥(

ِإنَُّھ ِمْن ُسَلْیَماَن َوِإنَُّھ ِبْسِم ) ٢٩(َقاَلْت َیا َأیَُّھا الَمأل ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِریٌم ) ٢٨(ِإَلْیِھْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُھْم َفانُظْر َماَذا َیْرِجُعوَن 
َقاَلْت َیا َأیَُّھا الَمأل َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا ) ٣١(ُتوِني ُمْسِلِمیَن َأالَّ َتْعُلوا َعَليَّ َوْأ) ٣٠(اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم 

ُمُلوَك ِإَذا َقاَلْت ِإنَّ اْل) ٣٣(َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوٍَّة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِدیٍد َواَألْمُر ِإَلْیِك َفانُظِري َماَذا َتْأُمِریَن ) ٣٢(َحتَّى َتْشَھُدوِن 
َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْیِھْم ِبَھِدیٍَّة َفَناِظَرٌة ِبَم َیْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن ) ٣٤(َدَخُلوا َقْرَیًة َأْفَسُدوَھا َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْھِلَھا َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َیْفَعُلوَن 

اْرِجْع ِإَلْیِھْم ) ٣٦(اٍل َفَما آَتاِني اللَُّھ َخْیٌر ِممَّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم ِبَھِدیَِّتُكْم َتْفَرُحوَن َفَلمَّا َجاَء ُسَلْیَماَن َقاَل َأُتِمدُّوَنِني ِبَم) ٣٥(
یُُّكْم َیْأِتیِني ِبَعْرِشَھا َقْبَل َأْن َقاَل َیا َأیَُّھا الَمأل َأ) ٣٧(َفَلَنْأِتَینَُّھْم ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُھْم ِبَھا َوَلُنْخِرَجنَُّھْم ِمْنَھا َأِذلًَّة َوُھْم َصاِغُروَن 

َقاَل الَِّذي ) ٣٩(َقاَل ِعْفریٌت ِمْن اْلِجنِّ َأَنا آِتیَك ِبِھ َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإنِّي َعَلْیِھ َلَقِويٌّ َأِمیٌن ) ٣٨(َیْأُتوِني ُمْسِلِمیَن 
ِھ َقْبَل َأْن َیْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفَك َفَلمَّا َرآُه ُمْسَتِقّرًا ِعْنَدُه َقاَل َھَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَیْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمْن اْلِكَتاِب َأَنا آِتیَك ِب

ُروا َلَھا َعْرَشَھا َننُظْر َأَتْھَتِدي َأْم َتُكوُن ِمْن َقاَل َنكِّ) ٤٠(َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِریٌم 
َوَصدََّھا َما ) ٤٢(َفَلمَّا َجاَءْت ِقیَل َأَھَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأنَُّھ ُھَو َوُأوِتیَنا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلَھا َوُكنَّا ُمْسِلِمیَن ) ٤١(الَِّذیَن ال َیْھَتُدوَن 
ِقیَل َلَھا اْدُخِلي الصَّْرَح َفَلمَّا َرَأْتُھ َحِسَبْتُھ ُلجًَّة َوَكَشَفْت َعْن ) ٤٣(وِن اللَِّھ ِإنََّھا َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكاِفِریَن َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُد

: النمل} )٤٤(َلْیَماَن ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن َساَقْیَھا َقاَل ِإنَُّھ َصْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن َقَواِریَر َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُس
٤٤- ٢٠  
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 بلقیس إلى سلیمان ھل ذكرت األساطیر الھودیة قصة إحضار آصف بن برخیا عرش
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 ٢٩٤

  :جاء في القرآن
  
یُن             َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد َوقَ   { ْضُل اْلُمِب َو اْلَف َذا َلُھ ْيٍء ِإنَّ َھ لِّ َش ْن ُك ا ِم ِر َوُأوِتیَن َق الطَّْی } )١٦(اَل َیا َأیَُّھا النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِط

  ١٦: النمل
  

 His Wisdom) حكمتھ(تحت عنوان ) سلیمان(في فصل ) أساطیر الیھود(في 
 

  .العادلحتى الحیوانات قدموا خالفاتھم إلى حكم سلیمان .....
  

ة      ت الحی في أحد األیام جاء رجٌل یحمل دورَق حلیٍب بھ على حقٍل بھ حیة تنتحب بشكل یثیر الشفقة، وبسؤال الرجل أجاب
ش ن العط وى م ا تتل ة. أنھ ألتھ الحی م س دورق؟: "ث ي ال ھ ف ذي تحمل ا ال ب،  " وم تجدت الحلی و، اس ا ھ معت م دما س وعن

و    ھ           . ًءووعدت الرجَل بمكافأتھ بإراءتھ كنزًا مخب ت ل ة، وقال ى صخرٍة عظیم ھ إل م قادت ة، ث َب للحی أعطى الرجُل الحلی : ف
وة  ."  تحت ھذه الصخرة یقبع الكنز " دحرج الرجل اللصخرة جانبًا، وكان على وشك أخذ الكنز، عندما اندفعت األفعى بق

ت ا "  ما تقصدین بمثل ھذا التصرف؟ : :صاح الرجُل. فجأة نحوه ولفت نفسھا حول رقبتھ     ة فأجاب ك،    : "لحی ي قتل أشرع ف
ن الخاطئ       ." ألنك تسرق مني كل مالي     راَره بصدد م ا ق . فاقترح الرجل أن یعرضا قضیتھما على الملك سلیمان، ویطیع

ت . سأل سلیماُن الحیَة أن تبین ما تریده من الرجل .  وھكذا فعال  ائًال        : "فأجاب ذا، ق دس أمر بھ اب المق ھ، ألن الكت د قتل أری
َب الرجل    سحقین عق وین [ .ست رجم _١٥: ٣التك لیمان  ]المت ال س ي       : "  فق ي، فف ق الرجل وانزل ك لعن األول حرري تطویق

سابق          ." المحكمة ال أفضلیة لطرٍف على آخر      َس الجواب ال ى نف لیماُن سؤاَلھ، فتلق ى األرِض، وكرر س ُة إل فانزلقت الحی
سحق      : "ثم استدار سلیماُن إلى الرجل وقال     . من الحیة  ك أن ت رب ل ذا   كان أمر ال ة، افعل ھ وسحق الرجل   ."  رأَس الحی

  .رأس الحیة
  

یم،                ك الحك ارة للمل دیم زی ة لتق سافة عظیم ن م ل م أتي رج ان ی شابھة، سنویًا ك ة م ھ تجرب ان ل ھ ك ن مریدی ٌد آخر م واح
َك أ  . وعندما كان یغادر كان سلیمان معتادًا على التكرم علیھ بھدیة       ن في إحدى المرات رفض الضیُف الھدیة، وسأل المل

استعد سلیمان لمنحھ طلَبھ، لكنھ لم یقصر في تحذیره أوًال من الخطر العظیم . یعملھ لغة الطیور والحیوانات بدًال من ذلك
وم          : "المرتبط بمعرفٍة كھذه   وَت، وھالكك محت ًا الم واٍن، ستعاني حتم ن حی ال ." إن أخبرَت اآلخرین بكلمٍة مما سمعَت م

  . فعلمھ الملُك الفَن السريشيَء أرھَب الضیَف وأصر على مطلبھ،
  

  " أخي، كیف ترتحل مع ھؤالء الناس؟: "قال الحماُر. بعودتھ إلى المنزل، استرق السمع إلى حوار بین ثوره وحماره
  

  ."كما أنك حي، یا أخي، إنني أقضي النھار والیل في كدح شاق ومؤلم: "الثور
  

ار ي : "الحم ا أخ ًا، ی ك َفَرَج ي أن أعطی ت ن. یمكنن ل   إن تبع ل العم ن ك سَََك م تخلص نف ٍة، وس ي راح تحیا ف صیحتي، س
  ."الشاق

  

  ."أعد بأال أحید عن نصیحتك یسارًا أو یمینًا. آه یا أخي، لیعطف قلبك عليَّ، لتشفق علي وتساعدني: "الثور
  

اً    . یعلم اهللا، إنني أكلمك باستقامة قلبي وطھارة أفكاري     : "الحمار شًا وال علف ك أال تأكل ق دما    إن نصیحتي ل ة، عن ذه الیل  ھ
دة                ذ راحة جی ستطیع أخ ك، وست یًال علی ًال ثق ن یضع عم ك مریُض، ول ك، سیعتقد أن ذه    . یالحظ سیدنا ذل ي ھ ذه طریقت ھ

  .األیام
  

نھض     . عمل الثوُر بنصیحة صاحبھ، ولم یمس ال قشًا وال علفًا مما ألقَي إلیھ     ار، ف ب الحم ن جان ارتاب السید في خدعة م
ن الضحك بصوٍت       . اإلسطبل، فشاھد الحماَر یأكل مأل معدتھ من معلف الثورخالل الیل، وذھب إلى   َسھ م ك نف م یتمال فل



 ٢٩٥

عاٍل، مما جعل زوجتھ تندھش بشدة، التي لم تلحظ الطریقة التي تھرب بھا السید من سؤالھا قائًال أن شیئًا مضحكًا حدث         
  .لھ فقط، قال كطریقة للتبریر

  
ت عل          ي لعب ة الت ة الخبیث وم،            ألجل الحیل اح طوال الی ور یرت رك الث أمر الخادَم أن یت اَر، ف َب الحم رر أن یعاِق ور، ق ى الث

  .ویجعل الحمار یعمل عمل الحیوانین كلیھما
اً              ًا ومنھك ى اإلسطبل متعب ار إل ائالً    . عند العشیة مشى الحم وُر ق ھ الث دیم        : "رحب ب ھ سیدنا الع د ظن ا ق أخي، أسمعَت بم

ضاً      نعم،  : "أجاَب الحمارُ " القلب؟ َك    . لقد سمعتھم یتحدثون عن ذبحك، إن رفضَت األكَل ھذه الیلة أی دون ضماَن لحِم یری
ستھ            ." على األقل  ى فری ٍد ضاٍر عل ھ كأس ى طعام َسھ عل رْك   . ما كاد الثوُر یسمع ھذا الكالم من الحمار حتى ألقى نف م یت ل

  .َذرَّة خلفھ، مما أثار ضحَك السیِد الصاخَب
  

فأقسمت أال تعیَش معھ من بعُد إن لم یخبرھا لماذا . بال جدوى توسلت وترجت.  معرفة السببحینئٍذ أصرْت زوجتھ على  
ا          . قد ضحك  ھ إرضاًء لنزوتھ ستعدًا للتضحیة بحیات ان م ث ك ة بحی إخالص للغای ذا    . كان الرجل یحبھا ب ھ ھ ل مغادرت وقب

  .نزِلھفدعاھم كلھم إلى مالعالم رغب في رؤیة أصدقائھ وأقربائھ مرة أخرى أخیرة، 
  

شراب                 ام وال س الطع ن لم َسھ ع ع نف ٍص من واٍن مخل ة، وبحزن حی ة سیده القریب ھ نھای ى  . في غضون ذلك، أدرَك كلُب عل
ة   ي ولیم ھ ف و وزوجات ترَك ھ ب، واش صص للكل ام المخ ى الطع دیُك عل تولى ال رٍح اس سھ، بف ذا . عك ل ھ ن مث بًا م غاض

دیك     ُب لل م ھي عظی  : "السلوك عدیم اإلحساس، قال الكل ك  ك ة وقاحت اء    ! م دیم الحی ت ع م أن ر خطوٌة     ! وك ین سیدنا والقب ب
تھج؟  ل وتب َت تأك دة، وأن دیك !" واح ة ال ت إجاب ات،    : "فكان شر زوج دي ع ھ؟ إن ل ًال وأبل یدنا مغف ان س ي إن ك و ذنب أھ

د  ا أری یھن كم یطر عل ري . وأس ا وأوام تي أن ى معارض رؤ عل دة تج ستطیع  . ال واح دة، وال ی ة واح ھ زوج یدنا لدی إن س
ا وترویضھا     بُ   ." السیطرة علیھ سأَل الكل ھ؟      : "ف ى سیدنا أن یفعل ذي یجب عل ا ال دیكُ  " م ذ عصا غلیظة    : "نصح ال فلیأخ

  .ولیضرب ظھَر زوجتھ بقوٍة، وأنا أضمن لھ أنھا لن تزعجھ من بعُد بطلِب إفشاِء أسراِره
  

  .ھاستمَع الزوُج للحوار ونصیحة الدیك بدت جیدة، فاتبعھا، وابتعَد الموُت عن
  

  .انطوت القصة على عنصریة دینیة جنسیة حقیرة بغیضة كالعادة من األدیان: مالحظة من المترجم
  

================================================================  
  :جاء في القرآن

  
اِلِمیَن       َوِلُسَلْیَماَن الرِّیَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َباَركْ   { ْيٍء َع لِّ َش ا ِبُك ا َوُكنَّ ا ِفیَھ ْن    ) ٨١(َن شََّیاِطیِن َم ْن ال َوِم

  ٨٢-٨١: األنبیاء} )٨٢(َیُغوُصوَن َلُھ َوَیْعَمُلوَن َعَمًال ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا َلُھْم َحاِفِظیَن 
  
ا َمنطِ          { اُس ُعلِّْمَن ا النَّ ا َأیَُّھ یُن          َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد َوَقاَل َی ْضُل اْلُمِب َو اْلَف َذا َلُھ ْيٍء ِإنَّ َھ لِّ َش ْن ُك ا ِم ِر َوُأوِتیَن ) ١٦(َق الطَّْی

  ١٧-١٦: النمل} )١٧(َوُحِشَر ِلُسَلْیَماَن ُجُنوُدُه ِمْن اْلِجنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْیِر َفُھْم ُیوَزُعوَن 
  
ِزْغ           َوِلُسَلْیَماَن الرِّیَح ُغُدوَُّھا َشْھٌر َوَرَواُحَھا َشھْ     { ْن َی ِھ َوَم ِإْذِن َربِّ ِھ ِب ْیَن َیَدْی ُل َب ْن َیْعَم نِّ َم ٌر َوَأَسْلَنا َلُھ َعْیَن اْلِقْطِر َوِمْن اْلِج

اْلَجَوابِ  ) ١٢(ِمْنُھْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُھ ِمْن َعَذاِب السَِّعیِر       اٍن َك َیاٍت   َیْعَمُلوَن َلُھ َما َیَشاُء ِمْن َمَحاِریَب َوَتَماِثیَل َوِجَف ُدوٍر َراِس  َوُق
  ١٣-١٢: سبأ} )١٣(اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكوُر 

  



 ٢٩٦

َك   َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلكًا ال َیْنَبِغي َأل) ٣٤(َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب   { ِدي ِإنَّ َحٍد ِمْن َبْع
ِریَن  ) ٣٧(َوالشََّیاِطیَن ُكلَّ َبنَّاٍء َوَغوَّاٍص ) ٣٦(َفَسخَّْرَنا َلُھ الرِّیَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاًء َحْیُث َأَصاَب ) ٣٥(َأْنَت اْلَوھَّاُب    َوآَخ

آٍب  ) ٣٩( ِبَغْیِر ِحَساٍب َھَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك) ٣٨(ُمَقرَِّنیَن ِفي اَألْصَفاِد     : ص} )٤٠(َوِإنَّ َلُھ ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َم
٤٠-٣٤  

  
ن  Solomon Master of the Demons) سلیمان سید الشیاطین(تحت عنوان ) أساطیر الیھود(في كتاب  ، وھو نص ملخص م

و    ة ھ وب بالیونانی وكریفي مكت اب أب لیمان(كت یة س رن األول   Testament Of Solomon ) وص ین الق ا ب ھ لم ود تألیف ویع
  :والخامس المیالدي، وھو لیس من الھاجادوت

  
ھ    ة ل شیاطین مطیع ل ال ط، لیجع سلیمان ق ز ك ل متمی ش رج م یع شریرة    . ل وة ال ل الق ى تحوی درة عل رب الق ھ ال د وھب لق

َسكَّن األمراض   . للشیاطین إلى قوة تعمل لصالح البشر    ا ُت شیاطیُن     لقد اخترع عالجات بالمعوذات بھ ا ُتطَرد ال ر بھ ، وُأَخ
ا        . بحیث تظل مطرودة إلى األبد     ى ھن ستطیع أن یرسلھم إل وكما كان لدیھ صحبھ، كان لدیھ أرواح وشیاطین الذین كان ی

  .لقد استطاع إنماء نباتات مداریة في فلسطین، ألن األرواح الخادمة جلبوا لھ الماء من الھند. وھناك في الحال
  

د،           . األرواح، كذلك الحیوانات كما كانت تخضع لھ      وم واح ي ی ود ف ى الصحراء ویع ى ظھره إل ل عل سر ینتق فكان لدیھ ن
ك                        أخرة بعلب سوریة المت ة ال م المدین ة باس م المدین ط اس دمر، یجب أال نخل دس ت اب المق ي الكت دعى ف لیبني مدینة ھنالك ت

  .ألرواح والشیاطینكانت قائمة قرب جبال الظالم، مكان التقاء ا. والتي تدعى أیضًا تدمر
  

م  . إلى ھناك حمل النسر سلیمان في طرف عین، وألقى سلیماُن ورقة علیھا علیھا آیة بین األرواح، إلبعاد األرواح عنھ     ث
الموضع الذي ال أحَد . استطلع النسُر جباَل الظالم حتى وجَد الموضع الذي  فیھ َعزَّا وعزازیل مقیدان باألصفاد الحدیدیة   

ور ى الطی ھوال حت ھ زیارت ین      .  یمكن ى المالك ار إل سر، وط ھ األی ت جناح لیماَن تح ذ س اَن، أخ سُر المك َد الن دما وج عن
َر عزا              .]المترجم_ الساقطین[ سر، ُأْجِب م الن ي ف لیمان ف ذي وضعھ س دس، وال  من خالل قوة الخاتم الذي علیھ االسم المق

  .وعزازیل على إفشاء األسرار السماویة إلى الَمِلِك
  

د        كان الشی  شاء المعب اء إن لیمان أثن ة     . اطین من أعظم  خدمة س ة التالی ذا بالطریق دث ھ د ح اء      : لق ي بن لیمان ف دأ س دما ب عن
در    . المعبد حدث ذات مرة أن روحًا ماكرة نشلت مال وطعام أحد خدام الملك المفضلین         م یق دة، ول وحدث ھذا مراٍت عدی

. فاستجیبت دعوتھ.  الرب بحرارة أن یسلم الروَح الشریَر إلى یدیھتضرع الملُك إلى. سلیماُن أن یظل ساكنًا إزاء المجرم     
ھ           ال ل وش، وق ن حجر منق ألف م ھ ختم یت لیمان،    : "فظھر لھ المالك الرئیس میخائیل، وأعطاه خاتمًا صغیرًا ب ا س ذ، ی خ

ود      رب، رب الجن سید ال ك ال لھا ل ي أرس ة الت ن داود، الھب ك، اب ل شیاطین األرض، الر  . المل ھ ستأسر ك ساء، ب ال والن ج
لیم   تبني أورش ساعدتھم س م         . وبم ك ھو نج َل ل ذي ُأْرِس اتم ال تم الخ نقش لخ ذا ال ذا، وھ رب ھ بس ختم ال ك یجب أن تل لكن

ن              ."  خماسّي ذلك ع ن اسمھ أو اسمھا، وك مسلحًا بھ، استدعى سلیماُن كل الشیاطین إلى حضرتھ، وسألھم كًال بالدور ع
نھن        أسماء النجوم والكوكبات والروح والم      دة م ى كل واح ؤثر عل رھم       . الك الم و اآلخر، وأجب د تل شیاطیُن واح انھزم ال

  .سلیماُن على المساعدة في تأسیس المعبد
  

ع    ة تقطی ف بمھم ر، وُكلِّ یطان یظھ ان أول ش ة، ك لیمان بفظاظ ادم س ل خ ذي عام دماء، ال صاص ال روح م اس، ال أورنی
َك       : "لحضور، وأعطاه الخاتم، قائًالأمر سلیماُن أورنیاس با. المعبد] مكان[الحجارة قرب   ا مل ي ھن ھ، وأحضر ل ِض ب ام

  ." كل الشیاطین
  

ول        ى بعلزب شیاطین     _أخذ أورنیاس الخاتَم ومضى إل ك ال ان مل ذي ك ھ  _ ال ال ل م : "وق دكَ  ! ھل لیمان یری ول   ." س ن بعلزب لك
: س الخاتَم في حجر بعلزبول، قائًالعندئٍذ ألقى أورنیا" أخبرني، من سلیمان ھذا الذي تحدثني عنھ؟  : "سامعًا ذلك، قال لھ   

دَك" ك یری لیمان المل ع   ." س ض واتب ٍب، ونھ ساَن لھ شعًال ل ًا، م راخًا عظیم رخ ص ار، وص صوٍت جب ول ب صاَح بعلزب ف
ًا       . أورنیاَس، وجاء إلى سلیمان، مجلوبًا أمام الملك وعده بجمع كل األرواح النجسة عنده     ذا جالب ي عمل ھ ول ف دأ بعلزب ب



 ٢٩٧

ًا بَأسمودیوس     أونوسكیلس الذ  اعم، متبوع رأة ن ِمدََْیا    [ي لھ شكل امرأة جمیلة بجلد ام ـ َأْش اني ل ف الیون رجم _ التحری ، ]المت
  .وكلھم عرفھ بنفسھ

  
ن                    وا م ذین نزل ة ال ن المالئك ذي نجا م د ال ھ الوحی لیمان أن ع س ي حواره م ظھر بعلزبوُل مرة أخرى لسلیمان، وصرح ف

ھ  السماء، وھو یحكم على كل من ھم في ا      لترتاروس، ولدیھ ابن في البحر األحمر، والذي كلما سنحت فرصة یصعد ألبی
تة     أنھن س سھن ب رفن أنف ي ع ة، والالت بعة أرواح أنثوی ده س روس، وبع ب تف یطان الخرائ ر ش م ظھ ل، ث ا فع ره بم ویخب

ذم        . وثالثون عنصرًا من الظالم    ًا، وبت سین ذراع ین وخم ق مئت د بعم ر أساس المعب د   وأمرھم سلیمان بحف ِر احتجاٍج واح
  .  شرعوا في تنفیذ المھام المأمورین بھا

  
شیطان لسشلیمان         ال ال ال رأس، ق : استدعى سلیماُن شیطانًا آخَر أمامھ، فأحضر لھ شیطان لدیھ كل أطراف البشر، لكن ب

واٌق ال                ي ت اٍف، وإن شكٍل ك ي ال آكل ب ي، لكن ب رأٍس ل ٌق لجل رؤوس، قل ام ال ي أسعد اللتھ تالك رأٍس  أدعى الحسَد، ألن م
  .مثلك

  
د   زیین المعب صلح لت ضراء ت خرة خ سلیمان ص ل ل ھ، وج دوس، تبع مھ راب ب، اس بیھ بالكل ن . روح ش ر م دٌد آخ ر ع ظھ

  .والذین أمرھم سلیمان بالبحث عن الماء للمعبد. الشیاطین الذكور واإلناث، من بینھم الستة وثالثون حاكمًا لعالم الظالم
  

سجن، وآخرون        بعض ھؤالء الشیاطین حكم علیھم     ي ال اھم ف  سلیمان بعمل األعمال الثقیلة في تشیید المعبد، وآخرون ألق
  .أمرھم بمكافحة النیران لعمل الذھب والفضة والرصاص وسائر المعادن، وصنع أماكن لشیاطین أخر یتم حبسھم فیھا

  
ومن بینھم ملكة سبأ والتي كانت _الدانيبعدما أكمل سلیماُن بناَء المعبِد بمساعدة الشیاطین، جاء كل الحكام من القاصي و  

  .لیعجبوا بروعة وفن البناء، وأكثر بحكمة بانیھ_ ساحرة
  

ھ وضربھ ضربة                  َده علی ھ ی ھ شریٌر لدرجة رفع ھ بأن تھم ابن لیماَن لی ام س أنكر الرجُل   . في أحد األیام مثل رجٌل شیٌخ أم ف
لیم   . الشاٌب التھمة، لكن أباه أصر أن حیاتھ محرمة         دویاً  فجأة سمع س اس،       . اُن ضحكًا م شیطان أورنی و ال ذا ھ ان ھ د ك لق

شیطانُ   . الذي كان ھو المرتكب لھذا الفعل عدیم االحترام  ال ال لیمان، ق ن       : "ُمَوبَّخًا من س یس م ُك، ل ا المل كَ أیھ أتوسل إلی
ام س             ة أی د ثالث ھ، ألن بع ائس ابن شاب الب ذا ال ریض وھ ذا الرجل العجوز الم ل ألجل ھ حكُت، ب د ض ك ق ھ أجل یموت ابن

سوةٍ         ھ بق شیَخ               . مبكرًا، وھو یرید التصرَف مع اٍم الرجَل ال سِة أی د خم دما استدعى بع ام، وعن دة أی ھ ع لیماُن حكَم ل س أجَّ
  .لحضرِتھ، ظھَر أن أورنیاس قد تكلم صدقًا

 روحٍِ شریر،  بعد بعض الوقت تلقى سلیماُن رسالة من أدارس، ملك العربیة، توسل للملِك الیھوديِّ أن یخلَص أرَضھ من  
  .الذي یعمل أذًى عظیمًا، وال یمكن إمساكھ ویعمل الضرر، ألنھ یظھر في شكل ریح

  
سقاء       ي ال روح ف . أعطى سلیماُن خاتَمھ الخارق وسقاًء جلدیًا ألحد عبیده، وأرسلھ إلى العربیة، فنجح الُمرَسل في حبس ال

ن دھشتھ ق          م تك َد، ل لیماُن المعب بجالً        بعد أیام قلیلة، عندما دخل س ھ م سجد أمام ھ، وی سیر إلی ة سقاٍء ی ة برؤی ان   . لیل د ك لق
  .السقاَء الذي ُحٍبَس بھ الروُح

ن البحر                   ع صخرة ضخمة م شیاطین، رف َساَعَدًا بال ة، فُم ة عظیم سلیمان بخدم ام ل دى المرات، ق نفس ھذا الروح في إح
  .ث صارت حجر التأسیساألحمر الیمكن لبشٍر وال شیاطیَن تحریُكھا، لكنھ حملھا إلى المعبد، حی

  
لقد وقع في حب . بسبب خطیئتھ خسر سلیمان قدرتھ على عمل األفعال الخارقة، التي كان الروح اإللھّي قد أنعم علیھ بھا

ن             ِرَم م ا فُح ھ لھ ل خطبت المرأة الیبوسیة سونماینتیس كاھنة مولوك ورافان وأطاعھا في عبادة مولوك واألصنام لكي تقب
  . بحیث بنى معبدًا لبعل ورافان لیسعد محبوبتھكل قوتھ وحكمتھ وانحدر إلى الحضیضالروح اإللھّي ومن 

  

A
Text Box
بعض مراجع أسطورة بناء سليمان للهيكل أو المعبد بالاستعانة بقوى فائقة للطبيعة و/أو جن: من أقدم الأسفار المتاحة التي تكلمت عن تسخير سليمان للجن والشياطين سِفر (عهد سليمان) وهو ذو أصل يهودي واضح رغم وجود إقحامات مسيحية لاحقة فيه. وورد موضوع تسخير سليمان للشياطين لبناء الهيكل وعلاج الأمراض بفعل خاتمه الذي عليه الاسم الذي لا يوصَف (الاسم الأعظم، بنتالفا، شم هامفوراش) في المراجع الربينية التالية: (Pesik. R. vi.; Sotah 48b; Git. 68b). في جتِّين من التلمود أسطورة بناء الهيكل بمعونة أشميداي (أشمِديا) الجني وقد ترجمتُها، وفي سوتة من التلمود ترد قصة استعمال سليمان للشمير وهو أداة أو مخلوق خرافي لبناء الهيكل بدون نحت أو طرق أو نشر للحجارة بحسب تفسير الرابي يهودا الخرافي لسفر الملوك الأول 6: 7  (7وَالْبَيْتُ فِي بِنَائِهِ بُنِيَ بِحِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ مُقْتَلَعَةٍ، وَلَمْ يُسْمَعْ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ بِنَائِهِ مِنْحَتٌ وَلاَ مِعْوَلٌ وَلاَ أَدَاةٌ مِنْ حَدِيدٍ)، وهي قصة أوردنا طرفًا منها في ترجمتنا لجتِّين. وفي بسيكتا ربَّاتي 6 خرافات منها ما قاله الرابي برِخيا R' Brechia أن الحجارة نصبت نفسها في أماكنها بنفسها عند بناء سليمان للهيكل! . وفي  (Pes. iv. 9; Josephus, Antiquities ." viii. 2, § 5.; Schürer, "Geseh." iii. 300) يُزعَم كتابة سليمان لـ "كتاب العلاج أو الشفاء" Sefer Refu'ot.



 ٢٩٨

رجم ن المت ة م اب   : مالحظ ي كت رة ف یلھا الكثی صة وتفاص دًا بالق ل ج صار مخ رج اخت ویس جینزب ورده ل ذي ی ذا ال إن ھ
ف    وفیھا تأتي القصة على لسان سلیمان نفسھ، وفیھا العدید من الخزعبالت،    )وصیة سلیمان ( ول كی تنتھي بأن سلیمان یق

ة        الھم الرحم غادره مجد اهللا وأظلمت روحھ ناصحًا من یملك الوثیقة أن یرثوا لھ ویعنوا بأواخر األمور ال أوائلھا لكي تن
  .لعدم تفرغي لترجمتھ كلھ لطولھ) وصیة سلیمان(یمكن للقراء المتخصصین االطالع على نص سفر. إلى األبد واألبد

  
================================================================  

  :، نقرأ) سلیمان سید الشیاطین(في موضوع ) سلیمان(وأیضا في فصل 
 
ھ              ( اد األرواح عن ین األرواح، إلبع ة ب ا آی ا علیھ . إلى ھناك حمل النسر سلیمان في طرفة عین، وألقى سلیماُن ورقة علیھ

ة  ثم استطلع النسُر جباَل الظالم حتى وج     ذي ال   . َد الموضع الذي  فیھ َعزَّا وعزازیل مقیدان باألصفاد الحدیدی الموضع ال
ین            . أحَد وال حتى الطیور یمكنھ زیارتھ      ى المالك سر، وطار إل لیماَن تحت جناحھ األی ذ س اَن، أخ سُر المك َد الن عندما وج

ذي و      .]المترجم_ الساقطین[ دس، وال َر عزا         من خالل قوة الخاتم الذي علیھ االسم المق سر، ُأْجِب م الن ي ف لیمان ف ضعھ س
  .)وعزازیل على إفشاء األسرار السماویة إلى الَمِلِك

  
ن اسمھ                   ( دور ع ًال بال ى حضرتھ، وسألھم ك شیاطین إل لیماُن كل ال ن أسماء     أمسلحًا بھ، استدعى س ذلك ع و اسمھا، وك

نھن           دة م لیماُن      انھزم ال  . النجوم والكوكبات والروح والمالك المؤثر على كل واح رھم س و اآلخر، وأجب د تل شیاطیُن واح
  .)على المساعدة في تأسیس المعبد

  
  :قارن مع ما جاء في سورة البقرة

  
سِّحْ              { اَس ال وَن النَّ ُروا ُیَعلُِّم شََّیاِطیَن َكَف نَّ ال َلْیَماُن َوَلِك َر ُس ا َكَف َلْیَماَن َوَم ِك ُس ِزَل   َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْل ا ُأن َر َوَم

وَن            ا ُیَفرُِّق ا َم وَن ِمْنُھَم ْر َفَیَتَعلَُّم ال َتْكُف ٌة َف َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َیُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَن
َتَراُه      ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھْم ِبَضارِّیَن ِبھِ   ْن اْش وا َلَم ْد َعِلُم نَفُعُھْم َوَلَق  ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ َوَیَتَعلَُّموَن َما َیُضرُُّھْم َوال َی

  ١٠٢: سورة البقرة} )١٠٢(َما َلُھ ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِھ َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن 
  

  :رة النبویة البن ھشاموفي السی
  

لین ،       - فیما بلغنى -وذلك أن رسوَل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم   : قال ابن إسحاق     ي المْرَس ن داود ف لیمان ب ي ذكر س  لما ف
الى  . أال تعجبون من محمد، یزعم أن سلیمان بن داود كان نبیا، واهللا ما كان إال ساحرًا: قال بعُض أحبارھم    فأنزل اهللا تع

ُروا    {ك من قولھم    في ذل  شََّیاِطیَن َكَف ھ     }َوَما َكَفَر ُسَلْیَماُن َوَلِكنَّ ال م ب سحر وعملھ اعھم ال ْیِن     { أي باتب ى اْلَمَلَك ِزَل َعَل ا ُأن َوَم
  .}ِبَباِبَل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد

  
ال أن        ھذا ألن سلیمان عندھم كان ولیًا من األولیاء ولی   : تعلیق مرشد  ّي، ویق ودّي أي ول المعنى الیھ ّي ب و نب س رسوًال، ھ

رة         لصق ووصم حیاتھ في الكتاب المقدس بأنھ ختمھا بالوثنیة واإلشراك والزواج من الوثنیات بسبب فرضھ ضرائب كثی
دائ       د الب سحر أصال عن یین على الشعب وكره كتبة الكتاب المقدس لھ، ومع قصص الھاجادة البدائیة عن سحر سلیمان وال

لیمان     . لیس شیئا سیئا، كان طبیعیًا أن یعتبر سلیمان من أحبارھم كافرًا وساحراً     وان س ة تحت عن / إن الموسوعة الیھودی
ھ    His Final Fateمصیر سلیمان النھائّي  سبب عبادت ھ ب  تقول أن بعض الربیین وربما معظمھم جزموا بأنھ ال نصیَب لھ فی

ی  ك         األصنام ویحكون عن أسطورة ھاجادیة ح وا ذل اھم أال یفعل ًا إی ف داوود راجی د األول طی ل المعب  .Sanh)ن ظھر لجی
104b; Yer. Sanh. x. 2; Cant. R. i. 1).    ي ، والبعض توقف في أمر سلیمان دون تحدید موقف دیني مؤكد ومن ھؤالء الَربِّ

ھ      دم تكوین ى ع دل عل ك    ألیعازر الذي لما سألھ تالمیذه عن ذلك أجاب جوابًا مراوغًا ی ًا بصدد ذل  ;Tosef., Yeb. iii. 4)رأی
Yoma 66b; comp. Tos. ad loc.). . رت    سلیمان قد شابھ أباه داودوالبعض قالوا أن د غف اه ق  .(.Cant. R. l.c) في أن كل خطای

  .(B. B. 116a). د قد ترك ابنًا كفًء لھو مكتوب في التلمود كذلك أن داوإذ أنھوقال أصحاب ھذا الرأي 
  



 ٢٩٩

================================================================  
  :جاء في القرآن

  
ِزْغ                { ْن َی ِھ َوَم ِإْذِن َربِّ ِھ ِب ْیَن َیَدْی ُل َب ْن َیْعَم نِّ َم َوِلُسَلْیَماَن الرِّیَح ُغُدوَُّھا َشْھٌر َوَرَواُحَھا َشْھٌر َوَأَسْلَنا َلُھ َعْیَن اْلِقْطِر َوِمْن اْلِج

  ١٢: سبأ} )١٢(َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُھ ِمْن َعَذاِب السَِّعیِر ِمْنُھْم 
  

ع       ة م دوى، خاص ال ج ا ب ادة أو األبوكریف ي الھاج واء ف لیمان س اطیر س ي أس وًال ف ت مط د بحث اس، وق ر أي النح القط
ل ل    اتھ أي ح سألة اقتباس الم وم د اإلس ة بنق ت المھتم ع الن د مواق د عن م أج ا، ول ل األبوكریف ى ك ذه اطالعي عل صدر ھ م

، خاصة أن محمد ) أخنوخ(األسطورة، واألرجح عندي بعد البحث أنھا مأخوذة من قصة سقوط بعض المالئكة في سفر   
دث            وع الح سرد األسطورة في سیاق قصة سلیمان، ما یدل على خلطھ وخطئھ في تعیین الزمن األسطوري الیھودي لوق

  :، نقرأ٢/٦٧عربیة في كتابات ما بین العھدین جاألسطوري، فمن قصة طوفان نوح في ذلك السفر، ترجمة 
  
سة       ٦( ص سكان الیاب ة أسرار         :  ھو ذا القرار المأخوذ بحضرة الرب فیما یخ وا كاف د عرف م ق م، ألنھ تم إھالكھ یجب أن ی

ن المالئكة، وعنف وقدرة الشیاطین كلھا، وسر األسرار، وقدرة السحرة كلھا، وقوة الرقي كلھا، وقدرة الذین یذیبون معد
ا ى األرض      ٧. األرض كلھ صھور عل دُن الم َتج المع ف ُیْن ار األرض وكی ن غب ضة م د الف ف تول وا كی د تعلم  ألن ٨ . لق

ذا المالُك                 ھ مالٌك، وھ ف علی دھما، ویق ٌع یول ة منب دن األول، فثم ل المع الرصاص والقصدیر ال یولدان على األرض مث
  ٨-٦: ٦٥أخنوخ .) ینشر المعدَن الخام

  
================================================================  

د      ): المقدمة( :في صحیح مسلم ن عب ھ ع ن أبی و حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس ع
  اهللا بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شیاطین مسجونة أوثقھا سلیمان یوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا

  
ود                        ھذ ب الیھ ا كت شام بھم ى ال دى الغزوات عل ي إح ین ف ى زاملت وره عل شھور بعث ى صحابّي، وھو م وف عل ر موق ا أث
  .القانونیة واألبوكریفیة ومنھما كان یدرس ویطلع_ وربما المسیحیین كذلك_
 

ن، وھي أصًال   سلیمان سید الشیاطی/ فصل سلیمان )/أساطیر الیھود(، القصة التالیة في كتاب لویس جنزبرج وقد وجدت
  :األبوكریفي بالیونانیة لكن لویس قد لخصھا) وصیة سلیمان(من كتاب 

  
بعد بعض الوقت تلقى سلیماُن رسالة من أدارس، ملك العربیة، توسل للملِك الیھوديِّ أن یخلَص أرَضھ من روحٍِ شریر،    

  .حالذي یعمل أذًى عظیمًا، وال یمكن إمساكھ ویعمل الضرر، ألنھ یظھر في شكل ری
  

سقاء       ي ال روح ف . أعطى سلیماُن خاتَمھ الخارق وسقاًء جلدیًا ألحد عبیده، وأرسلھ إلى العربیة، فنجح الُمرَسل في حبس ال
بجالً                  ھ م سجد أمام ھ، وی سیر إلی ة سقاٍء ی ة برؤی ن دھشتھ قلیل م تك َد، ل لیماُن المعب ان   . بعد أیام قلیلة، عندما دخل س د ك لق

  .السقاَء الذي ُحٍبَس بھ الروُح
  

ن البحر                   ع صخرة ضخمة م شیاطین، رف َساَعَدًا بال ة، فُم ة عظیم سلیمان بخدم ام ل دى المرات، ق نفس ھذا الروح في إح
  .األحمر الیمكن لبشٍر وال شیاطیَن تحریُكھا، لكنھ حملھا إلى المعبد، حیث صارت حجر التأسیس

  
================================================================  

  

  



 ٣٠٠

  :جاء في القرآن

اُد   ) ٣٠(َوَوَھْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّھ َأوَّاٌب      { صَّاِفَناُت اْلِجَی بَّ     ) ٣١(ِإْذ ُعِرَض َعَلْیِھ ِباْلَعِشيِّ ال ُت ُح ي َأْحَبْب اَل ِإنِّ َفَق
اِب         َواَرْت ِباْلِحَج اِق       ُر) ٣٢(اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َت سُّوِق َواَألْعَن ْسحًا ِبال َق َم يَّ َفَطِف ا َعَل َلْیَماَن    ) ٣٣(دُّوَھ ا ُس ْد َفَتنَّ َوَلَق

  ٣٤-٣٠: ص} )٣٤(َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب 

سباقات         لیمان لل اه س ذي بن ل ال لیما   .لعل ھذه إشارة إلى األسطورة الھاجادیة عن مضمار الخی اب    انظر فصل س ن كت ن م
ود( اطیر الیھ وع ) /أس ضمار(موض ة  The Hippodrome) الم وعة الیھودی ي الموس ذلك ف ر ك ادة / ،وانظ  /Solomon  م

  .  وھي إشارة قرآنیة كذلك إلى خطیئة سلیمان بتكثیر الخیلHis Hippodrome موضوع

================================================================  
سط   ) : دروس في التواضع(موضوع في  نقرأ ن الب ة م یالً   ، كان لسلیمان قطعة ثمین ساحتھا ستون م اً  م ان   ، مربع ا ك وبھ

دیا     بحیث أنھ یستطیع أن یتناول اإلفطار في، كان یطیر في األجواء بسرعة ي می داء ف ان     . دمشق و الغ ذ أوامره ك ولتنفی
ش      تحت سمعھ وطاعتھ من بین البشر آصف ین ال ن ب ا وم ن برخی ین        ب ن ب د وم ین الوحوش األس ن ب رات وم یاطین رامی

ال ، بساطھ وصادف ذات مرة أن كبریاًء استحوذت سلیمان بینما كان یحلق خالل األجواء على . الطیر النسر یس  "  :فق ل
الم ، ھنالك إنسان كمثلي في العالم أنعم اهللا علیھ بالحصافة والحكمة والذكاء والمعرفة   ي  . "بجانب أنھ جعلني حاكمًا للع وف

 أمر الملك الریح أن تتوقف عن الھبوب،. ن ألف شخص من البساط السحريوالھواء وسقط أربع نفس اللحظة اضطرب
ائال  ریح  "  ارجعي : "ق ت ال ك    : "فأجاب ت كبریائ ى اهللا وقل ضًا سوف أرجع    ، إذا رجعت إل ا أی ك     ."  فأن س المل دھا أح عن

  .بتعدیھ على اهللا

  

  :قارن ھذا مع ما جاء في القرآن
  
  ٣٦: ص} )٣٦(َفَسخَّْرَنا َلُھ الرِّیَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاًء َحْیُث َأَصاَب {
  
اِلِمیَن          { ْيٍء َع لِّ َش ا ِبُك ا َوُكنَّ ا ِفیَھ ْن    ) ٨١(َوِلُسَلْیَماَن الرِّیَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َباَرْكَن شََّیاِطیِن َم ْن ال َوِم

  ٨٢-٨١: األنبیاء} )٨٢(َلُھ َوَیْعَمُلوَن َعَمًال ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا َلُھْم َحاِفِظیَن َیُغوُصوَن 
  
نْ              { ِھ َوَم ِإْذِن َربِّ ِھ ِب ْیَن َیَدْی ُل َب ْن َیْعَم نِّ َم ِزْغ  َوِلُسَلْیَماَن الرِّیَح ُغُدوَُّھا َشْھٌر َوَرَواُحَھا َشْھٌر َوَأَسْلَنا َلُھ َعْیَن اْلِقْطِر َوِمْن اْلِج  َی

َیاٍت     ) ١٢(ِمْنُھْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُھ ِمْن َعَذاِب السَِّعیِر       ُدوٍر َراِس اْلَجَواِب َوُق اٍن َك َیْعَمُلوَن َلُھ َما َیَشاُء ِمْن َمَحاِریَب َوَتَماِثیَل َوِجَف
  ١٣-١٢: سبأ} )١٣(اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدي الشَُّكوُر 

  

مع أنھا ، بساط الریح ثم انتقلت إلى الغرب ھذه األسطورة دخلت التراث االسالمي وقصص ألف لیلة ولیلة وغیرھا باسم
   .یھودیة

وم أھل            شھیر بدراستھ لعل ن العاص، ال ن عمرو ب ویوجد تسرب في األحادیث ألسطورة البساط، وعن طریق عبد اهللا ب
  : زاملتین كانت بھما كما نرى الكتب األبوكریفیة أو الھاجایة أو االثنتینالكتاب وأنھ وقع في یده بإحدى غزوات الشام

  :روى البخاري
  

ِد          - ١١٥٦ ى َعْھ ُت َعَل اَل َرَأْی  َحدََّثَنا َأُبو النُّْعَماِن َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َأیُّوَب َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َق
اِني    النَّ ِبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكَأنَّ ِبَیِدي ِقْطَعَة ِإْسَتْبَرٍق َفَكَأنِّي َلا ُأِریُد َمَكاًنا ِمْن اْلَجنَِّة ِإلَّا َطاَرْت ِإَلْیِھ َوَرَأْیُت َكَأنَّ اْثَنْیِن َأَتَی

َدى        َأَراَدا َأْن َیْذَھَبا ِبي ِإَلى النَّاِر َفَتَلقَّاُھَما َمَلٌك       لََّم ِإْح ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ى النَِّب َفَقاَل َلْم ُتَرْع َخلَِّیا َعْنُھ، َفَقصَّْت َحْفَصُة َعَل



 ٣٠١

َصلِّي  ُرْؤَیاَي َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِنْعَم الرَُّجُل َعْبُد اللَِّھ َلْو َكاَن ُیَصلِّي ِمْن اللَّْیِل َفَكاَن َعبْ     ُد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ ُی
  ِمْن اللَّْیِل

  

  
  :لكن كأني یلوح لي أن أقدم نسخة لتلك القصة مع عبد اهللا بن عمرو بن العاص حدثت فعًال، لكنھ كان یرویھا ھكذا

  
ا       َحدََّثِني ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم َحدََّثنَ  -٢٧ ٠٨ اَل ِإنَّ ِرَجاًل َر َق َن ُعَم اِفٌع َأنَّ اْب ا َصْخُر ْبُن ُجَوْیِرَیَة َحدََّثَنا َن

صُّوَنھَ         لََّم َفَیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاُنوا َیَرْوَن الرُّْؤَیا َعَلى َعْھِد َرُس
سِّنِّ                 ِدیُث ال اٌم َح ا ُغَل ُھ َوَأَن اَء اللَّ ا َش لََّم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ َعَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیُقوُل ِفیَھا َرُس

كَ    اَن ِفی ُت           َوَبْیِتي اْلَمْسِجُد َقْبَل َأْن َأْنِكَح َفُقْلُت ِفي َنْفِسي َلْو َك ٍة ُقْل َطَجْعُت َذاَت َلْیَل ا اْض اِء َفَلمَّ َرى َھُؤَل ا َی َل َم َت ِمْث ٌر َلَرَأْی  َخْی
یٍد ُیْقِبَلاِن ِبي اللَُّھمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم ِفيَّ َخْیًرا َفَأِرِني ُرْؤَیا َفَبْیَنَما َأَنا َكَذِلَك ِإْذ َجاَءِني َمَلَكاِن ِفي َیِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما ِمْقَمَعٌة ِمْن َحدِ        

َراَع              ْن ُت اَل َل ٍد َفَق ْن َحِدی ٌة ِم ِدِه ِمْقَمَع ي َی ٌك ِف ِإَلى َجَھنََّم َوَأَنا َبْیَنُھَما َأْدُعو اللََّھ اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجَھنََّم ُثمَّ ُأَراِني َلِقَیِني َمَل
ُروٌن         ِنْعَم الرَُّجُل َأْنَت َلْو ُكْنَت ُتْكِثُر الصَّ      ُھ ُق ِر َل يِّ اْلِبْئ ٌة َكَط َي َمْطِویَّ ِإَذا ِھ نََّم َف َلاَة َفاْنَطَلُقوا ِبي َحتَّى َوَقُفوا ِبي َعَلى َشِفیِر َجَھ

سََّلاسِ               یَن ِبال ا ُمَعلَِّق ا ِرَجاًل ٍد َوَأَرى ِفیَھ ْن َحِدی ٌة ِم ِدِه ِمْقَمَع ٌك ِبَی ْرَنْیِن َمَل ا     َكَقْرِن اْلِبْئِر َبْیَن ُكلِّ َق ُت ِفیَھ َفَلُھْم َعَرْف ُھْم َأْس ِل ُرُءوُس
ِھ         ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ِرَجاًلا ِمْن ُقَرْیٍش َفاْنَصَرُفوا ِبي َعْن َذاِت اْلَیِمیِن َفَقَصْصُتَھا َعَلى َحْفَصَة َفَقصَّْتَھا َحْفَصُة َعَلى َرُس

َك      َوَسلََّم َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ عَ     َد َذِل َزْل َبْع ْم َی اِفٌع َفَل َلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ َعْبَد اللَِّھ َرُجٌل َصاِلٌح َلْو َكاَن ُیَصلِّي ِمْن اللَّْیِل َفَقاَل َن
  ُیْكِثُر الصََّلاَة

  
ار خیالی         دھم بأفك د عن شاء العق ة  بالمناسبة فھذا الحدیث نموذج للتأثیر النفسي السيء واألحمق لترویع األطفال وإن ة كریھ

وجي         الم العظیم البیول رًا الع ا كثی كالجحیم، سواء في الیھودیة أو المسیحیة أو اإلسالم أو غیرھم، وھي النقطة التي أثارھ
  .والمفكر رتشارد دوكنز في برنامجھ أصل كل الشرور وفي كتابھ وھم اهللا

  
================================================================  

  ): دروس في التواضع( موضوع تحت

استمرت مناسبات ال تعوزه لتعید لھ حقیقة أن األحكم واألقوى من الفانین ،وقویًا كان سلیمان، وحكیمًا وعادًال  عظیمًا
  )ھنا یحكي قصة البساط السحري......(إلخ.  علیھ أال ینغمس في التكبر والتغطرس

  
سحاب      . نھفي إحدى المناسبات تاه في وادي النمل في ھیما    أمر كل اآلخرین باالن ةً  ت سمَع نمل ل     . ف ن ِقَب دوس م ب ال لتجن

الق  لیمان فی د تكلمت       .  س ت ق ي كان ة الت ُك واستدعى النمل ثم المل ر       . تلع بابھا لألم ة النمل، وشرحت أس ا ملك ھ أنھ وأخبرت
  . باالنسحاب

  
ا        ى یرفَعھ ده    أراد سلیمان طرح سؤال على النملة الملكة، لكنھا رفضت أن تجیب حت ى ی ُك ویضعھا عل ُك،   . المل َل المل قِب

  :وبعد ذلَك طرح السؤال
  
  "  ھل ھناك أي شخص أعظم مني في كل العالم؟ "

  ."نعم: " أجابت النملة
  "من؟ : "سلیمان

  "أنا: "النملة
  "كیف یكون ذلَك ممكنًا؟ : "سلیمان

  .إن لم أكن أعظم منك، لما قادك الرب، إلى ھنا حتى تضعني على یدَك: النملة
  ."أتعلمین من أنا؟ أنا سلیمان، ابن دوود: "غاضبًا ألقاھا سلیمان إلى األرض، وقال



 ٣٠٢

  .إنني أعلم أنك قد خلقت من قطرة مھینة، لذا یجب أال تتكبر: أجابتھ
  .امتأل سلیمان بالخجل، وسقط على وجھھ

  
  .قمت بتصحیح النص مستعینًا بمادة سلیمان من الموسوعة الیھودیة: مالحظة

 
  :ذا مع ما جاء في سورة النملقارن ھ

  

یُن                    { ْضُل اْلُمِب َو اْلَف َذا َلُھ ْيٍء ِإنَّ َھ لِّ َش ْن ُك ا ِم ِر َوُأوِتیَن َق الطَّْی ا َمنِط اُس ُعلِّْمَن ا النَّ ا َأیَُّھ ) ١٦(َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد َوَقاَل َی
ِس َوال    وَن    َوُحِشَر ِلُسَلْیَماَن ُجُنوُدُه ِمْن اْلِجنِّ َواِإلْن ْم ُیوَزُع ِر َفُھ ا         ) ١٧(طَّْی ا َأیَُّھ ٌة َی ْت َنْمَل ِل َقاَل ى َواِدي النَّْم ْوا َعَل ى ِإَذا َأَت َحتَّ

 َأْوِزْعِني َأْن َفَتَبسََّم َضاِحكًا ِمْن َقْوِلَھا َوَقاَل َربِّ) ١٨(النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال َیْحِطَمنَُّكْم ُسَلْیَماُن َوُجُنوُدُه َوُھْم ال َیْشُعُروَن 
صَّاِلِحیَن              اِدَك ال ي ِعَب َك ِف ي ِبَرْحَمِت اُه َوَأْدِخْلِن اِلحًا َتْرَض } )١٩(َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َص

  ١٩-١٦: النمل

================================================================  
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ھ          ؤدي إلی ى       . ثم أتى إلى بناء فخم، والذي حاول الدخول إلیھ بال جدوى، لم یستطع العثور على باب ی شیاطین إل ل ذھب ال د بحث طوی بع
ى    نسر عمره سبعمئة عام ولم یقدر على إعطائھم أي معلومة، وأرسلھم إلى أخیھ األكبر البالغ من العمر تسعمئة عام،  ھ أعل ذي تحلیق  ال

ام،    . منھ، فلعلھ في موضع یسمح بنصحھم أكثر  ة ع ف وثالثمئ لكنھ بدوره وجھھم للذھاب إلى أخیھما األكبر الباقي، والذي كان عمره أل
ب السنین أبلغ لك النسر أنھ تذكر أنھ قد سمع أباه یذكر أنھ قد كان ھناك باب عند الجانب الغربي، لكنھ غطي بترا. ولدیھ معرفة أكثر منھ

ة   . لذا لم یعد موجودًا. التي مرت منذ آخر مرة استعمل فیھا    ارة منقوش ھ عب صر   _نحن  : "وجدوا   بابًا حدیدیًا قدیمًا علی ذا الق _ سكان ھ
ى طحنا اللؤلؤ لیصیر دقیقًا بدًال من القمح لكن بال فائدة، وھكذا عندما كنا عل_مجبرین بالجوع_لسنین طوال عشنا في رفاھیة وترف، ثم 
سور  صر للن ذ الق ا ھ وت أورثن ك الم رف    ."  وش اتیح الغ ان مف ى مك ار إل ع، وأش صر الرائ صیلي للق ف تف ى وص وى عل ر احت ص آخ ن

  .المختلفات
  

  .متبعًا التعلیمات التي على الباب، فتش سلیمان القصر الالفت للنظر، الذي حجارتھ مصنوعة من الآللئ واألحجار الثمینة
  

  :ثة التالیات منقوشات على األبواب، متحدثة عن عدم جدوى األشیاء األرضیة، وحاثة البشر على التواضعوجد األمثال الحكیمة الثال
  
  . یا بن اإلنسان، ال تدع الوقت یخدعك، فالبد أن تموت، وتترك مكانك، لترقد في حضن األرض-١
  . ال تتسرع، تحرك على مھل، ألن العالم یؤخذ من واحد ویمنح آلخر-٢
  . بالطعام للرحلة، أعدَّ وجبتك بینما ضوء النھار ما زال منبعثًا، ألنك لن تبقى على األرض إلى األبد، وال تعلم یوم موتك زود نفسك-٣
  

تعالوا : "في إحدى الغرف، وجد سلیمان عددًا من التماثیل، بینھم واحد یبدو كما لو كان حیًا، عندما اقترب منھ، سمع صیاحًا بصوٍت عاٍل
اد الھدوء،    ."  لقد جاء سلیمان لكي یؤذیك    أیھا الشیاطین،  فجأة نھضوا بضوضاَء وجلبة عظیمة بین التماثیل، فنطق سلیمان باالسم، فع

وا     ر وغرق م             . وسقطت التماثیل، وھرب أبناء الشیاطین إلى البح روف ل ا نقش بح زع صفیحة علیھ ًا انت دو حی ذي یب ال ال ق التمث من عن
الیم،  : ھذه حروف ونانیة، والكالم یعني: " أخبر الملَكیستطع قراءتھ، لكن صغیرًا من الصحراء     أنا شداد بن عاد، حكمت آالف آالف األق

ال            ت ب ي كن وت من رب مالك الم دما اقت ال، وعن وركبت آالف آالف األحصنة، كان لدي آالف آالف الملوك تحتي، وذبحت آالف آالف األبط
  .قوة

  
  

ي     بعاد إرم ذات العماد ھذه المدینة العظیمة، وإلرم ذاتھنا أقترح أنا أن محمدًا قصد : قال ابن المقفع ر ف اد ذك العماد وبانیھا شداد بن ع
، راجع  طوبة من ذھب وطوبة من فضة  بنیتفیقال انھا..المبالغة في البنیان والبھرجة وفیھا نفس ھذا الوصف من. الروایات االسالمیة 

  بدائع الزھور في وقائع الدھور 
  

  :اء في سورة الفجرقارن مع ما ج واآلن
  
  ٨-٥: الفجر} )٨(الَِّتي َلْم ُیْخَلْق ِمْثُلَھا ِفي اْلِبالِد ) ٧(ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد ) ٦(َأَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد ) ٥({



 ٣٠٣

ع   ھنا یجب تصحیح معلومات ابن المقفع فالقصة معروفة عند الوثنیین العرب قبل اإلسالم وھي من ت : قال مرشد  ول أن اهللا من راثھم وتق
اریخ األسطوري                  ب الت ل كت ي ك ذكور ف ذا م ا، وھ ئھم وأكلوھ وا آلل ى طحن نوات حت دة ثالث س عن قوم عاد لظلمھم ومعاصیھم المطر لم
ة                 ا كانت معروف ة لألسطورة ولكنھ یل الھام ذه التفاص ر ھ صنعة بشریة نسي ذك رآن ك ب أن الق كقصص األنبیاء البن كثیر ، ومن الغری

د               للعر ھ بع رآن أن ي الق صة، وف اد، راجع الق د ع اد أو كواف د ع ولھم واف الھم كق ب، وقد ذكر العرب القصة ولمحوا لھا في أشعارھم وأمث
  حدوث تلك المجاعة

  
 ربھا تدمر كلَّ شيٍء بأمِر) ٢٤(فلما رأوا عارضًا مستقبل أودیتھم قالوا ھذا عارٌض ممطرنا بل ھو ما استعجلتم بھ ریٌح فیھا عذاٌب ألیم {

  سورة األحقاف} )٢٥(فأصبحوا ال ُیرى إال مساكنھم كذلك نجزي القوم المجرمین
  

ضح   التي تحكیھا عجوز بمسند أحمد أووالعجیب أن القصة الوثنیة. یرجى مراجعة تفاصیل القصة بكمالھا في قصص األنبیاء البن كثیر 
  .ة جدًا لتوضیح القصة وعقالنیتھا األسطوریةمن القرآنیة ألن األخیرة ال تذكر مسألة لمجاعة الطویلة وھي ھام

  
  :روى أحمد بن حنبل

  
ِن                     - ١٥٣٨٨ ٍل َع ي َواِئ ْن َأِب وِد َع ي النَُّج ُن َأِب ُم ْب دََّثَنا َعاِص اَل َح ِويُّ َق َلْیَماَن النَّْح ُن ُس  َحدََّثَنا َزْیُد ْبُن اْلُحَباِب َقاَل َحدََّثِني َأُبو اْلُمْنِذِر َسلَّاُم ْب

  ِث ْبِن َیِزیَد اْلَبْكِريِّ َقاَلاْلَحاِر
َخَرْجُت َأْشُكو اْلَعَلاَء ْبَن اْلَحْضَرِميِّ ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَمَرْرُت ِبالرََّبَذِة َفِإَذا َعُجوٌز ِمْن َبِني َتِمیٍم ُمْنَقِطٌع ِبَھا َفَقاَلْت ِلي َیا      

ِلي ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحاَجًة َفَھْل َأْنَت ُمَبلِِّغي ِإَلْیِھ َقاَل َفَحَمْلُتَھا َفَأَتْیُت اْلَمِدیَنَة َفِإَذا اْلَمْسِجُد َغاصٌّ ِبَأْھِلِھ َوِإَذا َعْبَد اللَِّھ ِإنَّ 
َن             َراَیٌة َسْوَداُء َتْخِفُق َوِبَلاٌل ُمَتَقلٌِّد السَّْیَف َبْینَ   َرو ْب َث َعْم ُد َأْن َیْبَع اُلوا ُیِری اِس َق ْأُن النَّ ا َش ُت َم لََّم َفُقْل ِھ َوَس ُھ َعَلْی  َیَدْي َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّ

ْيٌء  اْلَعاِص َوْجًھا َقاَل َفَجَلْسُت َقاَل َفَدَخَل َمْنِزَلُھ َأْو َقاَل َرْحَلُھ َفاْسَتْأَذْنُت َعَلْیِھ َفَأِذَن ِلي َفَدَخلْ      ُت َفَسلَّْمُت َفَقاَل َھْل َكاَن َبْیَنُكْم َوَبْیَن َبِني َتِمیٍم َش
َي ِبالْ               ا ِھ َك َوَھ ا ِإَلْی َسَأَلْتِني َأْن َأْحِمَلَھ ا َف ٌع ِبَھ یٍم ُمْنَقِط ي َتِم ا    َقاَل َفُقْلُت َنَعْم َقاَل َوَكاَنْت َلَنا الدَّْبَرُة َعَلْیِھْم َوَمَرْرُت ِبَعُجوٍز ِمْن َبِن َأِذَن َلَھ اِب َف َب

ِھ          وَل اللَّ ا َرُس ْت َی َتْوَفَزْت َقاَل َفَدَخَلْت َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإْن َرَأْیَت َأْن َتْجَعَل َبْیَنَنا َوَبْیَن َبِني َتِمیٍم َحاِجًزا َفاْجَعْل الدَّْھَناَء َفَحِمَیْت اْلَعُجوُز َواْس
ِھ                     َفِإَلى َأْیَن َتْضَطرُّ ُمَضَرَك قَ     وُذ ِباللَّ ْصًما َأُع ي َخ ْت ِل ا َكاَن ُعُر َأنََّھ ا َأْش ِذِه َوَل ُت َھ ا َحَمْل ْت َحْتَفَھ َزاُء َحَمَل َأوَُّل ِمْع اَل اْل ا َق ي َم ا َمَثِل اَل ُقْلُت ِإنََّم

ُھ  َوَرُسوِلِھ َأْن َأُكوَن َكَواِفِد َعاٍد َقاَل ِھیْھ َوَما َواِفُد َعاٍد َوُھَو َأْعَلُم ِباْلَحِدیثِ    ِمْنُھ َوَلِكْن َیْسَتْطِعُمُھ ُقْلُت ِإنَّ َعاًدا َقَحُطوا َفَبَعُثوا َواِفًدا َلُھْم ُیَقاُل َل
اَدى  َقْیٌل َفَمرَّ ِبُمَعاِوَیَة ْبِن َبْكٍر َفَأَقاَم ِعْنَدُه َشْھًرا َیْسِقیِھ اْلَخْمَر َوُتَغنِّیِھ َجاِرَیَتاِن ُیَقاُل َلُھَما اْلَجَراَدَتاِن َفَلمَّا      َمَضى الشَّْھُر َخَرَج ِجَباَل ِتَھاَمَة َفَن

ا       وِدَي ِمْنَھ وٌد َفُن اللَُّھمَّ ِإنََّك َتْعَلُم َأنِّي َلْم َأِجْئ ِإَلى َمِریٍض َفُأَداِوَیُھ َوَلا ِإَلى َأِسیٍر َفُأَفاِدَیُھ اللَُّھمَّ اْسِق َعاًدا َما ُكْنَت َتْسِقیِھ َفَمرَّْت ِبِھ َسَحاَباٌت ُس
ْخَتْر َفَأْوَمَأ ِإَلى َسَحاَبٍة ِمْنَھا َسْوَداَء َفُنوِدَي ِمْنَھا ُخْذَھا َرَماًدا ِرْمِدًدا َلا ُتْبِق ِمْن َعاٍد َأَحًدا َقاَل َفَما َبَلَغِني َأنَُّھ ُبِعَث َعَلْیِھْم ِمْن الرِّیِح ِإلَّا َقْدَر َما ا

  َیْجِري ِفي َخاِتِمي َھَذا َحتَّى َھَلُكوا
  َأُبو َواِئٍل َوَصَدَق َقاَل َفَكاَنْت اْلَمْرَأُة َوالرَُّجُل ِإَذا َبَعُثوا َواِفًدا َلُھْم َقاُلوا َلا َتُكْن َكَواِفِد َعاٍدَقاَل 

  
بعھم                   دماء بط ود الق ود، والیھ ین الیھ راثھم وب رة بت بھ الجزی رب ش ین ع ضاري ومعیشي ب صال ح اك ات ان ھن أما ما حدث ھنا ھو أنھ ك

را  سون لت اموا        مقتب المیة وق ل إس ة القب ة الوثنی صة العربی ذوا الق ذا أخ اطیرھا، وھك ا وأس ضارات ومنتوجاتھ ار الح شعوب وأفك ث ال
صص           صص كن ق ك الق بتھویدھا، فقول ابن المقفع أن محمدًا أخذ قصص عاد وثمود من الیھود قول غیر مقبول علمیًا بأي شكل، فأولئ

  .رب وقام بأسلمتھا وجعلھا قصص توحیدیةعربیة وثنیة أصیلة أخذھا محمد من تراث الع
 

================================================================  
  :جاء في القرآن

  
ِدي  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلكًا ال َی) ٣٤(َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب   { َك  ْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َبْع ِإنَّ

  ٣٥-٣٤: ص} )٣٥(َأْنَت اْلَوھَّاُب 
  
  

  ٣٤٢٣ویقول البخاري قبل حدیث رقم 
  

ِھ   } َوَوَھْبَنا ِلَداُوَد ُسَلْیَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّھ َأوَّابٌ  {َباب َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى      ُب َوَقْوِل ا   {الرَّاِجُع اْلُمِنی ي ُمْلًك ْب ِل ْن     َھ ٍد ِم ي ِلَأَح ا َیْنَبِغ  َل
َلْیَمانَ      {َوَقْوِلِھ  } َبْعِدي ِك ُس ُھ         } {َواتََّبُعوا َما َتْتُلوا الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْل ْلَنا َل ْھٌر َوَأَس ا َش ْھٌر َوَرَواُحَھ ُدوَُّھا َش رِّیَح ُغ ُسَلْیَماَن ال َوِل

ِد        } َعْیَن اْلِقْطرِ  ْیَن اْلَحِدی ُھ َع ا َل ْن  {َأَذْبَن بَ         َوِم ْن َمَحاِری ِھ ِم ى َقْوِل ِھ ِإَل ْیَن َیَدْی ُل َب ْن َیْعَم نِّ َم ا ُدوَن     } اْلِج اٌن َم ٌد ُبْنَی اَل ُمَجاِھ َق
َأْرِض    } َوَتَماِثیَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَوابِ {اْلُقُصوِر   ْن اْل ِة ِم َیاٍت اعْ  {َكاْلِحَیاِض ِلْلِإِبِل َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َكاْلَجْوَب ُدوٍر َراِس وا آَل  َوُق َمُل

َأْرضِ    ُة اْل ا َدابَّ ِھ ِإلَّ ى َمْوِت ْم َعَل ا َدلَُّھ ْوَت َم ِھ اْلَم َضْیَنا َعَلْی ا َق شَُّكوُر َفَلمَّ اِدَي ال ْن ِعَب ٌل ِم ْكًرا َوَقِلی ُة } َداُوَد ُش ُل {اْلَأَرَض َتْأُك



 ٣٠٤

ي   } {ِنَفَلمَّا َخرَّ ِإَلى َقْوِلِھ ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِھی{َعَصاُه  } ِمْنَسَأَتُھ ِر َربِّ ْن ِذْك اقِ    } {ُحبَّ اْلَخْیِر َع سُّوِق َواْلَأْعَن ْسًحا ِبال َق َم } َفَطِف
َصَفَن اْلَفَرُس َرَفَع ِإْحَدى ِرْجَلْیِھ َحتَّى َتُكوَن َعَلى } الصَّاِفَناُت{َیْمَسُح َأْعَراَف اْلَخْیِل َوَعَراِقیَبَھا اْلَأْصَفاُد اْلَوَثاُق َقاَل ُمَجاِھٌد         

َرِف اِفِر َط اُد{ اْلَح سَِّراُع } اْلِجَی َسًدا{ال ْیَطاًنا } َج اًء{َش ًة } ُرَخ ابَ {َطیَِّب ُث َأَص اَء  } َحْی ُث َش اْمُنْن{َحْی ِط } َف ِر {َأْع ِبَغْی
  ِبَغْیِر َحَرٍج} ِحَساٍب

  
  
  

ابلي   ود الب ي التلم طورة وردت ف و أس یح فھ ذا التلم ل ھ ا أص ساء/ أم یم أي الن فر ناش ین أي جتِّ)/ SEDER NASHIM(س
واني      ٦٨الباب  / Gittinسندات الطالق    ھ تحت عن ي كتاب لیمان كشحاذ  (و) أسمودیوس (، ویحكیھا لویس جینزبرج ف ) س

Asmodeus,Solomon as Beggar ا   ، مع مالحظة أني سأستعمل االسم األصلي العبري أشمدیا كما ین وغیرھ  ورد في جت
ویس _، وأني لم أجد كل تفاصیل القصة بدل التحریف الغربي أسمودیوس  لیمان    كما یوردھا ل ؤس س رة ب ي  _ خاصة فت  ف

نص        جتین بل معظمھا فحسب، مما یعني وجود مصادر أخرى للقصة      ستعینًا ب رج م ویس جینزب ص ل ي سأصحح ن ، لكن
  .وقد وضعت الفقرات الالتي ال توجد في جتین بین نجمتین. Soncino Press مستخدمًا ترجمة جتین التلمودي

  
  َأْشِمْدَیا

  
ھ،                * رًا زوجات وراة، مكث ي الت وك ف ًا للوصایا المعطاة للمل ھ، مخالف ن رب عندما غفل سلیماُن في غناه ورخائھ المتنامي ع

ال      رب وق ام ال ة أم ھ ال  : "تواقًا إلى تملك الكثیر من لخیل والذھب، وقف سفر التثنی ا إل ي      ی ل من لیماُن أن یزی د س الم، یری ع
مْ          ١٦: " حرفًا، ألنك قد كتبتَ   اَل َلُك ْد َق رَّبُّ َق َل، َوال َر اْلَخْی ْي ُیَكثِّ ْصَر ِلَك ى ِم شَّْعَب ِإَل َال : َولِكْن َال ُیَكثِّْر َلُھ اْلَخْیَل، َوَال َیُردُّ ال

ھُ    َوَال یُ ١٧. َتُعوُدوا َتْرِجُعوَن ِفي ھِذِه الطَِّریِق َأْیًضا      َغ َقْلُب َئالَّ َیِزی ًرا     . َكثِّْر َلُھ ِنَساًء ِل ُھ َكِثی ْر َل ا َال ُیَكثِّ ضًَّة َوَذَھًب ث [" .َوِف : ١٧ت
راً     ]المترجم_١٧-١٦ رب   ." ، لكن سلیمان تملك خیًال كثیرًا، وزوجاٍت كثیرت، وذھبًا وفضة كث ال ال ٍذ ق ك   : "عندئ ا أن كم

  ."احد من حروفكحي، سیباد سلیمان ومئة من نوعھ قبل أن ُیزال و
  

  *:أتبع اتھاَم سلیماَن العواقُب، لقد كان علیھ أن یدفع ثمنًا ثقیًال آلثامھ، حدث ھذا بھذه الطریقة
  

اء، ألن           ن المحجر للبن ة صخرة م یلة لمالءم راع وس ة الخت عوبة عظیم د، واجھ ص لیمان مشغوًال بالمعب ان س دما ك عن
  .اء المذبحالتوراة تمنع بوضوح استخدام أي آلة حدیدیة لبن

  
ى          ، Shamirأخبره العلماُء أن موسى قد استخدم الشامیر    نقش أسماَء األسباط عل م كل الصخور، لی ي تحط الصخرة الت

شامیر          . الحجارة الثمینة لألفود التي یرتدیھا الكاھن األعلى       ان ال ن مك ة ع لیمان إعطاءه أي معلوم ستطع شیاطین س م ت ل
ھ  رغم ذلك. الذي یمكن العثور علیھا فیھ     ى  .  ظنوا أن أشمدیا ملك الشیاطین لدیھ السر، ووصفوا لھ كذلك أسلوب حیات عل

ل                       ا قب ًا إغالقھ ًا بصخرة ضخمة، محكم ا یومی اء شربھ، ویغلقھ ى م ا عل صل منھ ا أشمدیا یح رة احتفرھ الجبل یوجد حف
سماوي  د ال ات بالمعھ ي الدراس شارك ف وم، لی ل ی ذھب ك ث ی سماء، حی ى ال عوده إل زل ث. ص م ین ن ث ى األرض م ة إل انی

شرب    . لیحضر رغم عدم رؤیتھ دراسات المعھد األرضي   ا ی ث بھ ثم بعدما یفحص الختم على الحفرة لیتأكد من عدم العب
  .الماء

  
م                 ھ اس وش علی اتم المنق سلة، والخ ذا الغرض زوده بسل اداع لیأسر أشمدیا، ألجل ھ ن یھوی اھو ب َده بنای أرسل سلیماُن قائ

  .ناني خمرالرب، وحزمة من الصوف، وق
  

ن                الخمر م رة ب ب بالصوف، مألالحف ف الثق دما أوق سحب بنایاھو الماء من الحفرة من خالل ثقب عملھ من األسفل، وبع
م ان          . ثقب عملھ باألعلى، ثم طمر الثقبین      رة، رغ ي الحف اء ف دل الم رًا ب د خم عندما نزل أشمدیا من السماء، لدھشتھ وج

ال    دء ق ي الب س، ف م یم دا ل يء ب ل ش وٌبمك: "ك ْسَتْھِزَئةٌ : ت ُر ُم یمٍ   . َاْلَخْم ْیَس ِبَحِك ا َفَل َرنَُّح ِبِھَم ْن َیَت اٌج، َوَم ْسِكُر َعجَّ  .اْلُم
، أنا لن أشرب  ]المترجم_١١: ٤ھوشع[ .َالزَِّنى َواْلَخْمُر َوالسَُّالَفُة َتْخِلُب اْلَقْلبَ    : وكذلك مكتوبٌ ] المترجم_١: ٢٠األمثال[

یا لعطشھ المھلك، وشرب حتى فقد وعیھ، وسقط في نوم عمیق، مشاھدًا إیاه من شجرة   لكن بعد وقت خضع أشمد    ."  منھ
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ق أشمدیا        اھو        . جلس فوقھا جاء بنایاھو، وسحب السلسلة حول عن اداه بنای سھ، فن ر نف ّي حاول تحری دما استیقظ الجن : عن
ك   " ق سلك سلوكًا غر             ."  اسم ربك علی ي الطری ھ ف اھو، لكن م أن أشمدیا استجاب لبنای د أعمى ضل      رغ ث أرش ًا، بحی یب

ن                    ب م ا رأى رجًال یطل ھ بكى، وضحك لم ا مر عرس أمام ا الصحیحین، ولم ھ لطریقیھم طرقھ ثم سكرانًا ضل طریق
  .صانع أحذیة عمل حذاء لھ یبقى لسبع سنوات، وكذلك لما رأى ساحرًا یعرض مواھبھ

  
ل       ة س ام دون مقابل ة أی ل ثالث ة، ظ ة الرحل ى نھای رًا إل دما وصل أخی وم األول  عن ي الی سأل ف ك  : "یمان، ف د المل ا ال یری لم

ال    ." ألنھ قد شرب كثیراً : "فأجابوا" رؤیتي؟ ذا، ق لیمان ھ روا س ھ   : "فوضع قرمیدة على أخرى، فلما أخب ا أراد أن یقول م
دة  ." ألنھ قد أكل كثیرًا: "فأجابوا" لما ال یرید الملك رؤیتي؟: "في الیوم التالي سأل ." لكم اعطوه أكثر لیشرب    فنزع قرمی

ھ     : "عن األخرى، فلما أخبروا سلیمان بھا، قال   ام عن دوا الطع م ابع ھ لك ھ     ." ما أراد أن یقول ث ذھب لرؤیت وم الثال ي الی . ف
ة أذرع   :أخذ أشمدیا قصبة وقاس أربعة أذرع وألقاھا أمام سلیمان، قائًال    ن أربع انظر اآلن، عندما تموت لن تملك أكثر م

ضاً    من ھذا العالم، اآلن مع ذ      ا أی ى أخضعتني أن لیمان  ." لك، فقد أخضعت كل العام، ولم تكتف حت ھ س د   : "أجاب ا ال أری أن
ذي  : "فأجابھ." شیئًا منك، أني أرید بناء المعبد وأحتاج الشامیر  إنھ لیس في یدي، لقد أعطاھا أمیر البحر لنقار الخشب، ال

اھم           أخذ علیھ القسم بأن یعتني بالشامیر جیدًا، فأخذ نقار الخشب ا     شققًا إی سان، م ا إن سكن بھ م ی ي ل ال الت ى الجب شامیر إل ل
  .باستعمال الشامیر، غارسًا البذور، التي نمت وغطت الصخور العاریة، ومن ثم أصبحوا قابلین للسكنى

  
ة، ال              صفتھا الحقیقی ًا ل اس واألشیاء طبق ى الن م عل  سأل بنایاھو أشمدیا عن سلوكھ الغریب خالل الرحلة، فأجابھ بأنھ یحك

صالحین     . مظھرھم في عیون البشر    ن ال دًا م فالرجل األعمى الذي أرشده للطریق الصحیح فقد كان أعلن في السماء واح
س اللطف فیعرف             ھ نف الكاملین، ومن یعمل اللطف یكون مستحقًا للعالم اآلتي، من ناحیة أخرى فالمخمور الذي فعل مع

اة      في السماء كرجل شریر جدًا، لكن یحدث أن یفعل خیراً      ذه الحی ي ھ ا ف ال نصیبھ ھن د بكى   .  مرة، فمنحتھ إحسانًا لین وق
ا انتظار                  اه، وأن العروس سیكون علیھ ھ شھر كامل لیحی عندما شاھد ركب العرس، ألنھ قد عرف أن العریس لیس لدی

سبع سنوات             ان ل ذاءین یبقی ھ  األخ الشرعي لھ الذي ما زال طفًال عمره ثالثة عشر سنة، وضحك على الذي طلب ح ، ألن
ع تحت            دفونًا یقب ًا م زًا ملكی لن یمتلكھما لسبعة أیام حتى، أیضًا على الساحر الي یزعم كشفھ لألسرار، ألنھ لم یعلم أن كن

  .قدمیھ ذاتیھما
  

بعث سلیمان بعض خدمھ للبحث عن عش الطائر ووضعوا زجاجة شفافة على عش الطائر، عندما أتت نقار الخشب ولم   
ذا أرعب             تتمكن من الدخول والوص     اھو، وھك ى الزجاج، فصاح بنای شامیر ووضعتھ عل ت ال ا، طارت وجلب ول لفرخھ

اً         ن           . نقار الخشب بحیث أسقط الشامیر وطار ھارب لیمان، لك ى س ا إل شامیر المرادة، وحملھ ى ال ة حصل عل ذه الطریق بھ
  . نقار الخشب حزن جدًا ألنھ قد كسر قسمھ ألمیر البحر بحیث ارتكب االنتحار

د   . شمدیا كان قد ُقِبض علیھ فقط لغرض الحصول على الشامیر، فقد احتفظ بھ سلیمان بعد اكتمال المعبدرغم أن أ   ي أح ف
ل         ن ِقَب األیام قال الملك ألشمدیا وھما وحدھما أنھ ال یفھم أین تفوق الجن إن كان ملكھم یمكن أن ُیْحتفظ بھ في األصفاد م

لیمان . ي خاتمك الخارق فسوف أریك   إن أزلت أغاللي وأعرتن   : فأجابھ أشمدیا . فاٍن اح     . فوافق س ھ بجن يُّ أمام ف الجن فوق
ى األرض    ة            . یلمس السماء وآخر یصل إل ھ أربعمئ اتم الحامي، وقذف ن الخ ى ع ذي تخل ى، وال ى األعل لیمان إل ًا س منتزع

لیمان  . ذراع بعیدًا عن أورشلیم، ثم جعل نفسھ على شكل الملك    ال س ا  : "لإلشارة إلى ھذا الحدث ق دة لإل م ن    الفائ سان م ن
  ]المترجم_٣: ١الجامعة[ " كل تعبھ الذي یتعبھ تحت الشمس

  
  سلیمان كشحاذ

  
ابتین      ]المترجم_١٠: ٢الجامعة[" و ھذا كان نصیبي من كل تعبي      " ان راب وصموئیل إج  ، إالم یشیر ھذا؟ أعطى الربی

ا  مختلفتین، قال أحدھما أن ذلك یعني عصاه، وقال اآلخر أن ذلك یعني مئزر      ه، لقد اعتاد على أن یھیم متسوًال، قائًال أینم
ون    " أنا كوھولیث، كنت ملكًا على إسرائیل في أورشلیم   : "حل ال الربی سنھدرین، ق ى ال إن    : :عندما جاء إل رى، ف ا ن دعون

ا      :  بنایاھواما معنى ھذا؟ لقد سألو." المجنون ال یوفر عالمة واحدة فقط على جنونھ       ك؟ فأج ي طلب ك ف : بھل یرسل المل
ن        : ثم أرسلوا إلى األمیرات   . ال ك؟ فأرسلن ردھ زوركن المل م، یفعل  : ھل ی ائلین    . نع ن ق لوا لھ م أرس ھ  : ث . افحصن رجل

شبع : فأرسلن رداً  سنھدرین    . إنھ یأتي البسًا جوربین، وأنھ یزورھن في وقت خلوتھن وھو أیضًا یطب أمھ بث ذا أرسل ال ل



 ٣٠٦

ر          إلى الشحاذ الھائم الذي دعا نفَسھ الملَك سل      ا أن ظھ م، وم ھ االس ش علی ذي نق اتم الخارق ال سلة والخ یمان وأعطوه السل
اً        ھ ظل   . أمام المدعي الجالس على العرش، فرأى أشمدیا مشھَد الملك الحقیقي محمیًا بالخاتم الخارق، حتى طار ھارب لكن

بَ   ك ُكِت ھ، لل شیة من ي خ ا   ٧  : "ف تُّوَن َجبَّ ُھ ِس َلْیَماَن َحْوَل ُت ُس َوَذا َتْخ َراِئیلَ ُھ اِبَرِة ِإْس ْن َجَب ُیوًفا  ٨. ًرا ِم ُضوَن ُس ْم َقاِب ُكلُُّھ
 ]المترجم_٨-٧: ٣نشید أألنشاد[" .ُكلُّ َرُجل َسْیُفُھ َعَلى َفْخِذِه ِمْن َھْوِل اللَّْیِل. َوُمَتَعلُِّموَن اْلَحْرَب

  
  

  :القصة الھاجادیة األخرى التي یرویھا لویس جینزبرج
  
ومي            مطرودًا من وطنھ، محر   * زه الی سوًال خب اء، مت ین الغرب دة، ب ي األراضي البعی لیمان ف م  . ومًا من مملكتھ، ھام س ول

ويّ              وذوّي العظیم والق ك الیھ لیمان المل ھ س م أن ا  . ینتھ ذلھ ھنا، فقد ظنھ الناس مجنونًا، ألنھ لم یحاول قط أن یثبت لھ ألنھ
ھ،      وصل إلى أعمق. بدت بالطبع دعوى منافیة للعقل بالنسبة للناس       دًا تعرف علی ل واح ان یقاب  الیأس، رغم ذلك عندما ك

  .تجعل الذكریات والتداعیات بؤسھ الحالي ال ُیطاق
  

ة                 ة فخم ام مأدب ذي أق اره، ال ھ اعتب رّي ورجٌل ل ھ، ث ة شخصیة ب حدث أنھ في إحدى رحالتھ قابل رجًال عجوزًا لھ معرف
لیم   . على شرف سلیمان   ى س ا        عند تناول الطعام تحدث المضیُف إل ي شاھدھا فیم ة الت ن الروعة والفخام ان باستمرار ع

جعلت ھذه الذكریات الملَك یبكي، وناح بمرارة جدًا بحیث عندما قام عن المأدبة، كان قد . مضى بعینیھ في محكمة الملك    
د معارف       . شبع لیس من الطعام الفاخر بل من الدموع المالحة    لیماُن أح ل س ًة أن قاب دث ثانی الي ح ھ الشخصیة  في الیوم الت

ز تحت سقف               سَر الخب شرَف وك من األیام الخوالي، ھذه المرة برجل فقیر، الذي رغم ذلك توسل إلى سلیمان إلعطائھ ال
ول                   . بیتھ ن البق شھیر ھو صحن ضئیل م ضیفھ ال ھ ل ر تقدیم ا استطاع الفی ف األسى       . كل م سبل تخفی ھ حاول بكل ال لكن

ا        یا سیدي وملكي، لق  : "فقال. والحزن عن سلیمان   ھ، لكنھ ن بیت ك یخرج ع رك منصب المل د وعد الرب داووَد بأنھ لن یت
ك        . طریقة الرب لتوبیخ الذین یحبھم إذا أثموا   ى مملكت ي وقت صالح إل ردك ف سوف ی ًا ف لیمان    . استرح واثق ب س تن قل ام

ھ          دت ل د ُأِع ھ . المجروح لھذا الكالم من مضیفھ الفقیر أكثر من مأدبة الرجل الغنّي التي كانت ق ین مواساتي    إن ة ب  للمقارن
ھ بغضة     : "الرجلین قد خصص سلیمان اآلیة في األمثال  وف ومع وٍر معل ن ث ." أكلة من البقول حیث تكون المحبة خیٌر م

  ]المترجم_١٧: ١٥األمثال[
  

ام                ن آث رًا ع ى آخر، مكف د إل ن بل ى أخرى، وم ة إل ن مدین لثالث سنوات طویالت ارتحل سلیمان ھائمًا، ملتمسًا طریقھ م
ذھب والفضة           ح ساء وال ل والن ر الخی دم تكثی . یاتھ الثالث الالتي بھا ترك جانبًا الوصیة المعطاة للملوك في سفر التثنیة بع

ون              ك عم ة مل ة ابن صالحة نعم رة ال ھ داوود، ألجل األمی ي  . عند نھایة ھذا الوقت، وضع الرب الرحمة علیھ ألجل أبی الت
ي       سیح اآلت دة الم ي           ك . قدر لھا الرب أن تكون ج ة ف م كملك سلیمان لتصیر تحك دما صارت زوجة ل رب عن ت یقت ان الوق

  .  أورشلیم
ك       . لذا قاد الرب الملَك الھائَم إلى عاصمة عمون     ت المل ي مطبخ بی ة عامل مرؤوس ف ت  . حصل سلیمان على وظیف وأثب

اخین            یس الطب ة رئ ى وظیف ون إل ك عم ذا صار تحت مال   . كونھ بارعًا في فن الطبخ بحیث رقاه مل ك    وھك ة المل حظة ابن
ا        ا        . نعمة، التي وقعت في حب طباخ أبیھ م لمنزلتھ ار زوج مالئ ا باختی داھا إقناعھ دوى حاول وال ال ج د   . ب ى تھدی وال حت

لیمان            ن س ا ع ل تفكیرھ ي تحوی ة،        . الملك بإعدامھا ھي ومحبوبھا نجع ف ى صحراء قاحل ین إل ونّي الحبیب ك العم ذ المل أخ
.  ھام سلیمان وزوجتھ خالل الصحراء حتى وصال إلى مدینة تقع على شلطئ البحر  .على أمل أن یموتا من الجوع ھناك      

ان   . اشتریا سمكة لیدرآ الموَت عنھما  ذي ك عندما جھزت نعمة السمكة، وجدت ببطنھا الخاتم الخارق الخاص بزوجھا، ال
ھ سمكة         ھ    . قد أعطاه ألشمدیا والذي رماه الجنّي في البحر فابتعلت ى خاتم لیمان عل ة     تعرف س ده، وبطرف ي ی ، ووضعھ ف

  .وأبعد أشمدیا الذي انتحل شخصیة الملك سلیمان خالل ثالث سنوات، وارتقى عرشھ ثانیًة. نفسھ إلى أورشلیمل عین نق
  

ا      م      . الحقًا دعا ملَك عمون أمام محكمتھ، ودعاه بسبب اختفاء الطاھي وزوجتھ، متھمًا إیاه بقتلھم ھ ل ون بأن ك عم احتج مل
ل نفاھم  ا ب طیقتلھم ى    . ا فق ون عل ُك عم رف مل م تع وره األعظ ة وحب شتھ العظیم ر، وبدھ رة تظھ لیماُن األمی م جعل س ث

  .*ابنتھ
  



 ٣٠٧

  : مالحظات المترجم
  
  . التقالید والقصص الھاجادیة موروث شعبي قد یتناقض في قصصھ ویختلف وھو ثرّي جدًا-١
  
  :ألنبیاء للخطایا، مثًالة الرسل وایلس یعترف في نصوصھ من القرآن بقاب اإلسالم في األسا-٢
  
  : عن یوسف یقول القرآن-
  
  })٢٤(َوَلَقْد َھمَّْت ِبِھ َوَھمَّ ِبَھا َلْوال َأْن َرَأى ُبْرَھاَن َربِِّھ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُھ السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّھ ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصیَن {
  
  })٤٢( ِمْنُھَما اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّْیَطاُن ِذْكَر َربِِّھ َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنیَن َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّھ َناٍج{
  

  .واآلیة األخیرة برھاني على تفسیرھا من الھاجادة، انظر موضوع یوسف
  
  
  : عن داوود یقول القرآن-
  
اْحُكْم      ) ٢١(ُروا اْلِمْحَراَب  َوَھْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ     { ٍض َف ى َبْع ُضَنا َعَل ى َبْع ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُھْم َقاُلوا ال َتَخْف َخْصَماِن َبَغ

ي      ِإنَّ َھَذا َأِخي َلُھ ِتْسٌع َوِتْسُعوَن ) ٢٢(َبْیَنَنا ِباْلَحقِّ َوال ُتْشِطْط َواْھِدَنا ِإَلى َسَواِء الصَِّراِط      ي ِف ا َوَعزَِّن اَل َأْكِفْلِنیَھ َدٌة َفَق َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َواِح
اِلَحاِت َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِھ َوِإنَّ َكِثیرًا ِمْن اْلُخَلَطاِء َلَیْبِغي َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ) ٢٣(اْلِخَطاِب 

َیا َداُووُد ) ٢٥(َفَغَفْرَنا َلُھ َذِلَك َوِإنَّ َلُھ ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب ) ٢٤(َوَقِلیٌل َما ُھْم َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّھ َوَخرَّ َراِكعًا َوَأَناَب      
َذاٌب     ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اَألْرِض َفا      ْم َع ِھ َلُھ ِبیِل اللَّ ْحُكْم َبْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َتتَِّبْع اْلَھَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل اللَِّھ ِإنَّ الَِّذیَن َیِضلُّوَن َعْن َس

  ٢٦-٢١: ص} )٢٦(َشِدیٌد ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب 
  

وجة أوریا الحثي، ثم تدیره للتسبب في مقتلھ، كما في أسطورة الكتاب المقدس، وھي إشارة واضحة كالشمس لخطیئة داوود بالزنا مع ز
ي      ١٢ و١١وتوبیخ النبي ناثان لھ، صموئیل الثاني   اموا بل اء، وق صمة األنبی الوا بع ، لكن المسلمین الالحقین لمواجھة مشاكل الھوتیة ق

ن  . ون عن خطیة داوود بمنتھى البساطة ألنھم عقالنیونوبعض المؤرخین والعلماء یتحدث. معنى اآلیة، لكن یظل معناھا واضحاً  منھم اب
  ).الكامل في التاریخ(الجوزي في الجزء األول من كتابھ 

  
  :روى أحمد ن حنبلو
  

  ُصَھْیٍب َعْن ْیَلىَل َأِبي ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن َثاِبٌت َحدََّثَنا َسَلَمَة اْبَن َیْعِني َحمَّاٌد َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا - ١٨١٧٦
 َنَراَك ِإنَّا اللَِّھ َرُسوَل َیا َفُقْلَنا َیْفَعُلُھ َنَراُه َنُكْن َلْم ِبَشْيٍء اْلَفْجِر َصَلاِة َبْعَد َشَفَتْیِھ ُیَحرُِّك ُحَنْیٍن َأیَّاَم َكاَن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ

 اللَُّھ َفَأْوَحى َشْيٌء َھُؤَلاِء َیُروَم َلْن َفَقاَل ُأمَِّتِھ َكْثَرُة َأْعَجَبْتُھ َقْبَلُكْم َكاَن ِفیَمْن َنِبیا ِإنَّ َقاَل َشَفَتْیَك ُتَحرُِّك الَِّذي َھَذا َفَما َتْفَعُلُھ ْنَتُك َلْم َشْیًئا َتْفَعُل
 َفَقاُلوا َفَشاَوَرُھْم اْلَمْوَت َعَلْیِھْم ُأْرِسَل َأْن َوِإمَّا اْلُجوَع َأْو َفَیْسَتِبیَحُھْم َغْیِرِھْم ِمْن َعُدوا َعَلْیِھْم ُنَسلَِّط َأْن ِإمَّا َثَلاٍث ِإْحَدى َبْیَن ُأمََّتَك َخیِّْر َأْن ِإَلْیِھ
 َقاَل َأْلًفا َسْبُعوَن َأیَّاٍم َثَلاَثِة ِفي ِمْنُھْم َفَماَت اْلَمْوَت َعَلْیِھْم َفَأْرَسَل اْلَمْوُت َوَلِكْن َعَلْیِھ َلَنا َصْبَر َفَلا اْلُجوُع َوَأمَّا ِبِھْم َلَنا َطاَقَة َفَلا اْلَعُدوُّ َأمَّا

  ُأَقاِتُل َوِبَك ُأَصاِوُل َوِبَك ُأَحاِوُل ِبَك اللَُّھمَّ َكْثَرَتُھْم َرَأى َحْیُث اْلآَن َأُقوُل َفَأَنا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل
  

  َقاَل ُصَھْیٍب َعْن َلْیَلى َأِبي ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن َثاِبٍت َعْن اْلُمِغیَرِة ْبُن ُسَلْیَماُن َحدََّثَنا َمْھِديٍّ ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ٢٢٨٠١
 اْلَأْنِبَیاِء ِمْن َنِبیا َذَكْرُت ِإنِّي َقاَل َنَعْم ُقْلَنا ِلي َأَفِطْنُتْم َقاَل ِبِھ ُیْخِبُرَنا َوَلا َأْفَھُمُھ اَل َشْیًئا َھَمَس َصلَّى ِإَذا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َكاَن

 ُنَسلَِّط َأْن ِإمَّا َثَلاٍث ِإْحَدى ِلَقْوِمَك اْخَتْر َأْن ِإَلْیِھ وِحَيَفُأ اْلَكَلاِم ِمْن َغْیَرَھا َأْو ِلَھُؤَلاِء َیُقوُم َمْن َأْو َھُؤَلاِء ُیَكاِفُئ َمْن َفَقاَل َقْوِمِھ ِمْن ُجُنوًدا ُأْعِطَي
 ِإَذا َوَكاُنوا الصََّلاِة ِإَلى َفَقاَم َلَنا ِخْر ِإَلْیَك َذِلَك َفُكلُّ اللَِّھ َنِبيُّ َأْنَت َفَقاُلوا َذِلَك ِفي َقْوَمُھ َفاْسَتَشاَر اْلَمْوَت َأْو اْلُجوَع َأْو َغْیِرِھْم ِمْن َعُدوا َعَلْیِھْم
 اْلَمْوُت َعَلْیِھْم َفُسلَِّط اْلَمْوُت َوَلِكْن َفَلا اْلُجوُع َأْو َفَلا َغْیِرِھْم ِمْن َعُدوٌّ َأمَّا َربِّ َأْي َقاَل ُثمَّ َقاَل اللَُّھ َشاَء َما َفَصلَّى الصََّلاِة ِإَلى َفِزُعوا َفِزُعوا
  ِباللَِّھ ِإلَّا ُقوََّة َوَلا َحْوَل َوَلا ُأَصاِوُل َوِبَك ُأَقاِتُل ِبَك اللَُّھمَّ َأُقوُل َأنِّي َتَرْوَن الَِّذي َفَھْمِسي ًفاَأْل َسْبُعوَن ِمْنُھْم َفَماَت

   
  

  .وقد رواه الترمذي في سننھ كذلك بما ال حاجة إلعادتھ
  

 أخبار األیام یشیر إلى األسطورة الكتابیة التي ترد فيھو صحیح على شرط مسلم كما في تحقیق مسند أحمد لدار الرسالة، وھذا الحدیث 
  .٢٤صموئیل الثاني و٢١األول
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 ٣٠٨

  :یقول القرآن) یونس( وعن یونان -
  
َفاْسَتَجْبَنا َلُھ ) ٨٧(ِإنِّي ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمیَن َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَھَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْیِھ َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن ال ِإَلَھ ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك {

  األنبیاء} )٨٨(َوَنجَّْیَناُه ِمْن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنیَن 
  
وٌم      { َو َمْكُظ ُھ ِنعْ  ) ٤٨(َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوال َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدى َوُھ ْوال َأْن َتَداَرَك ْذُموٌم        َل َو َم اْلَعَراِء َوُھ َذ ِب ِھ َلُنِب ْن َربِّ ٌة ِم ) ٤٩(َم

  القلم} )٥٠(َفاْجَتَباُه َربُُّھ َفَجَعَلُھ ِمْن الصَّاِلِحیَن 
  
  

  :وفي كتب األحادیث، واللفظ للبخارّي
  

يِّ    َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتا       - ٣٣٩٥ ْن النَِّب َدَة َقاَل َسِمْعُت َأَبا اْلَعاِلَیِة َحدََّثَنا اْبُن َعمِّ َنِبیُِّكْم َیْعِني اْبَن َعبَّاٍس َع
  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َیْنَبِغي ِلَعْبٍد َأْن َیُقوَل َأَنا َخْیٌر ِمْن ُیوُنَس ْبِن َمتَّى َوَنَسَبُھ ِإَلى َأِبیِھ

  
  :ى مسلمورو

  
مي           ] ٢٣٧٣[  ضل الھاش ن الف د اهللا ب حدثني زھیر بن حرب حدثنا حجین بن المثنى حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا بن أبي سلمة عن عب

ال ال                ز ق د العزی ھ شك عب م یرض ھ أول یئا كرھ ا ش ى بھ ھ أعط لعة ل رض س عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھریرة قال بینما یھودي یع
سالم          والذي اصطفى موسى   ھ ال ى علی ذي اصطفى موس ول وال ال تق  علیھ السالم على البشر قال فسمعھ رجل من األنصار فلطم وجھھ ق

على البشر ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین أظھرنا قال فذھب الیھودي إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال یا أبا القاسم إن لي 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم لطمت وجھھ قال قال یا رسول اهللا والذي اصطفى موسى علیھ ذمة وعھدا وقال فالن لطم وجھي فقال 

السالم على البشر وأنت بین أظھرنا قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى عرف الغضب في وجھھ ثم قال ال تفضلوا بین أبیاء 
ي       اهللا فإنھ ینفخ في الصور فیصعق من في السماوات ومن في     أكون أول من بعث أو ف رى ف ھ أخ  األرض إال من شاء اهللا قال ثم ینفخ فی

أول من بعث فإذا موسى علیھ السالم آخذ بالعرش فال أدري أحوسب بصعقتھ یوم الطور أو بعث قبلي وال أقول إن أحدا أفضل من یونس 
  بن متى علیھ السالم

  
  :وروى أحمد بن حنبل

  
 ْبِن اللَِّھ َعْبِد َعْن اْلَقاِسِم َعِن َحِكیٍم َأِبي ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد َعْن َسَلَمَة ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا اْلَمِلِك َعْبِد ْبُن َأْحَمُد َحدََّثَنا - ١٦٦٥

  َقاَل َجْعَفٍر
  َمتَّى ْبِن ُیوُنَس ِمْن َخْیٌر ِإنِّي َیُقوَل َأْن ِلَنِبيٍّ َیْنَبِغي َما َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل
  ِمْثَلُھ َمْعُروٍف ْبُن َھاُروُن َحدََّثَناه و الرَّْحَمِن َعْبد َأُبو َقاَل
  

  َعبَّاٍس اْبِن َعِن ِمْھَراَن ْبِن ُیوُسَف َعْن َزْیٍد ْبُن َعِليُّ َأْخَبَرَنا َقاَل َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا - ٢١٨٠
 َیُقوَل َأْن ِلَأَحٍد َیْنَبِغي َوَما َزَكِریَّا ْبَن َیْحَیى َلْیَس ِبَخِطیَئٍة َھمَّ َأْو َأْخَطَأ َقْد ِإلَّا آَدَم َوَلِد ِمْن َأَحٍد ِمْن َما َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  السََّلام َعَلْیِھ َمتَّى ْبِن ُیوُنَس ِمْن َخْیٌر َأَنا
  
  

  َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى َنِبیُِّكْم َعمِّ اْبُن َحدََّثَنا َقاَل الرََّیاِحيَّ اْلَعاِلَیِة َأَبا َسِمْعُت َقاَل َقَتاَدَة َعْن ُشْعَبُة َحدََّثَنا َجْعَفٍر ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا - ٣٠١٤
 آَدُم ُموَسى َفَقاَل ِبِھ ُأْسِرَي ِحیَن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َوَذَكَر َأِبیِھ ِإَلى َوَنَسَبُھ َمتَّى ْبِن ُیوُنَس ِمْن َخْیٌر َأَنا َیُقوَل َأْن ْبٍدِلَع َیْنَبِغي َما

  الدَّجَّاَل َوَذَكَر َجَھنََّم َخاِزَن َماِلًكا َذَكَرَو َمْرُبوٌع َجْعٌد ِعیَسى َوَقاَل َشُنوَءَة ِرَجاِل ِمْن َكَأنَُّھ ُطَواٌل
  
  : وعن إبراھیم تقول األحادیث، واللفظ للبخاري-
  

 َلْم َیْكِذْب ِإْبَراِھیُم َعَلْیِھ  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُبوٍب َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َعْن َأیُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل- ٣٣٥٨
َوَقاَل َبْیَنا ُھَو َذاَت َیْوٍم َوَساَرُة ِإْذ } َبْل َفَعَلُھ َكِبیُرُھْم َھَذا{َوَقْوُلُھ } ِإنِّي َسِقیٌم{السََّلام ِإلَّا َثَلاَث َكَذَباٍت ِثْنَتْیِن ِمْنُھنَّ ِفي َذاِت اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َقْوُلُھ 

 َجبَّاٍر ِمْن اْلَجَباِبَرِة َفِقیَل َلُھ ِإنَّ َھا ُھَنا َرُجًلا َمَعُھ اْمَرَأٌة ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َفَأْرَسَل ِإَلْیِھ َفَسَأَلُھ َعْنَھا َفَقاَل َمْن َھِذِه َقاَل ُأْخِتي َفَأَتى َأَتى َعَلى
ِري َوَغْیَرِك َوِإنَّ َھَذا َسَأَلِني َفَأْخَبْرُتُھ َأنَِّك ُأْخِتي َفَلا ُتَكذِِّبیِني َفَأْرَسَل ِإَلْیَھا َفَلمَّا َدَخَلْت َساَرَة َقاَل َیا َساَرُة َلْیَس َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض ُمْؤِمٌن َغْی

َتَناَوَلَھا الثَّاِنَیَة َفُأِخَذ ِمْثَلَھا َأْو َأَشدَّ َفَقاَل اْدِعي اللََّھ ِلي َوَلا َعَلْیِھ َذَھَب َیَتنَاَوُلَھا ِبَیِدِه َفُأِخَذ َفَقاَل اْدِعي اللََّھ ِلي َوَلا َأُضرُِّك َفَدَعْت اللََّھ َفُأْطِلَق ُثمَّ 
ْتُھ َوُھَو َقاِئٌم ُیَصلِّي َفَأْوَمَأ َأُضرُِّك َفَدَعْت َفُأْطِلَق َفَدَعا َبْعَض َحَجَبِتِھ َفَقاَل ِإنَُّكْم َلْم َتْأُتوِني ِبِإْنَساٍن ِإنََّما َأَتْیُتُموِني ِبَشْیَطاٍن َفَأْخَدَمَھا َھاَجَر َفَأَت
  ِبَیِدِه َمْھَیا َقاَلْت َردَّ اللَُّھ َكْیَد اْلَكاِفِر َأْو اْلَفاِجِر ِفي َنْحِرِه َوَأْخَدَم َھاَجَر َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة ِتْلَك ُأمُُّكْم َیا َبِني َماِء السََّماِء



 ٣٠٩

ر       صًاصورة، فألفوا قصلكن المسلمین الالحقین حاولوا طمس القصة بأي       ا لتخط ن ربم م تك ة، ل  من اختراعھم لیزعموا أنھا تفسیر اآلی
سبب      شبھ القصة التي قدمناھا ھنا، منقولة من الیھودجاءت قصصھم رغم ذلك    ،على بال محمد   دًا ب ا عم ، مع شيء من التشویش علیھ

ى       _أولھم محمد نفسھو _فھم لم یستوعبوا. مسألة إمكانیة خطیئة نبي أو رسول    ول، وحت ف عن رس ھ یختل ة وأن  معنى نبي في الیھودی
لمدة طویلة بسبب الشأن لیین لم یدخلوا فلسطین یرسول كموسى لھ أخطاؤه في أساطیر التوراة، لكنھا أساطیر لطمس حقیقة أن اإلسرائ    

ارون جعلتھ ال یدخل األرض الموعودة، وكذلكلذي كان معدومًا عندھم وقتئذ، فتنسب لموسى خطیة العسكري ا  ة ال . لھ : ٣٢، ٣٧: ١تثنی
ة أو            ٢٩-٢٣: ٢٠،العدد ٥٢-٤٨ ة للكھن سلطة الملكی سبب نافستھ ب ورتھ ب وھوا ص ال ش ك یق ھ كمل ، كذلك فسلیمان رغم كل تمجیدھم ل

  .لفرضھ ضرائب كثیرة على الشعب لمشاریعھ
  

  :معرفة علماء تفسیر القرآن بتفاصیل القصة بسؤالھم الیھود
  

  : الصنعاني، وھو من أقدم كتب األحادیثجاء في مصنف عبد الرزاق
  
  

ین  شیطان كرسیھ على كان قال أناب ثم جسدا كرسیھ على وألقینا قولھ في قتادة عن معمر عن الرزاق عبد - ٩٧٥٣ ة  أربع ى  لیل  رد حت
 المقدس بیت یعني مسجدا يأبن أن أمرت إني للشیاطین قال سلیمان إن قتادة قال معمر قال نسائھ على یسلط ولم معمر قال ملكھ إلیھ اهللا
ان  بذلك یخبرك علیھ قدرت إن فلعلك شیطانا البحر في إن الشیاطین قالت منشار وال مقفار صوت فیھ أسمع ال ك  وك شیطان  ذل رد  ال ل  ی  ك

سفھین  نكولك الریح لطیبة إنك قال الشیطان فجاء خمرا مألتھا ثم فنزحتھا العین تلك إلى الشیاطین فعمدت منھا یشرب عینا أیام سبعة  ت
اؤوا  أخذوه  فسكر فشرب كرع ثم مرات ثالث ذلك مثل فقال فرجع العطش فأدركھ یشرب فلم ذھب ثم سفھا السفیھ وتزیدین الحلیم ھ  فج  ب

د  إني سلیمان لھ فقال خاتمھ في سلیمان ملك وكان ذلك رآه فلما خاتمھ سلیمان فأراه سلیمان إلى رت  ق ي  أن أم مع  ال مسجدا  أبن ھ  أس  فی
ى  وضعت ثم فصنعت بزجاجة الشیطان فأمر منشار وال رمقفا صوت یض  عل د  ب اء  الھدھ د  فج ربض  الھدھ ى  لل ضھ  عل م  بی در  فل ھ  یق  علی
د  بھ یأتي ما انظروا الشیطان فقال فذھب اء  فخذوه  الھدھ اس  فج ى  فوضعھ  بالم ة  عل ا  الزجاج اس  فأخذوا  ففلقھ وا  الم ون  فجعل ھ  یقطع  ب

 ومعھ الحمام فدخل المأثم بعض في نسائھ بعض فارق كان وقد الحمام إلى یوما سلیمان طلقوان قال المقدس بیت بنى حتى قطا الحجارة
د  سلیمان فخرج سلیمان شبھ السریر جسدا كرسیھ على وألقى البحر في فألقاه خاتمھ الشیطان أخذ ذلك دخل فلما الشیطان ذلك  ذھب  وق

لیمان  فتن لقد وقالوا أصحابھ ] ٤٢٨ ص [ فاستنكره لیلة أربعین سلیمان سریر على الشیطان فكان ملكھ ھ  من  س صالة  تھاون ان  بال  وك
ي  الخطاب بن بعمر یشبھ رجل سلیمان صحابة من معھ وكان الدین أمر من وبأشیاء بالصالة یتھاون الشیطان ذلك د  ف وة  الجل ال  والق  فق
 یصلي وال یغتسل ال الشمس تطلع حتى ینام ثم الباردة اللیلة في امرأتھ من یصیب أحدنا في تقول ما اهللا نبي یا فقال فجاءه لكم سائلھ إني
ال  سلیمان افتتن لقد فقال أصحابھ إلى فرجع علیھ بأس ال قال بأسا ذلك في علیھ ترى ھل ا  ق لیمان  فبین ي  ذاھب  س ى  أوى إذ األرض ف  إل

وت  بطن  في خاتمھ سلیمان فرأى بطنھ فشقت بحوت فجاءتھ قال أو حوتا لھ فصنعت امرأة ھ  الح سھ  فأخذه  فرفع ھ  فسجد  فلب ل  ل  شيء  ك
ي  اغفر رب ذلك عند فقال ملكھ إلیھ اهللا ورد شيء أو طیر أو دابة من لقیھ ي  وھب  ل ا  ل ي  ال ملك دي  من  ألحد  ینبغ ال  بع ادة  ق ول  قت  ال یق

   والطیر معا الشیاطین لھ سخرت فحینئذ الكلبي قال معمر قال أخرى مرة تسلبنھ
 
  

  :سورة ص/جاء في تفسیر القرآن لإلمام الطبري
  

َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا ال َیْنَبِغي َألَحٍد ) ٣٤(َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب :  القول في تأویل قولھ تعالى 
 )  ٣٥(ِمْن َبْعِدي ِإنََّك َأْنَت اْلَوھَّاُب 

 
. إن اسمھ آَصف: وقیل. ذكروا أن اسمھ صخر،  ولقد ابُتلینا سلیمان وألقینا على كرسیھ جسدا شیطانا متمثال بإنسان:یقول تعالى ذكره

 . إن اسمھ حبقیق: وقیل. إن اسمھ آصر: وقیل
 

 . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل
 
  : ذكر من قال ذلك* 
 

ھو صخر الجنّي : قال) َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا ( قولھ ، عن ابن عباس، عن علّي، ثني معاویة:  قال،ثنا أبو صالح: قال، حدثني علّي
 . تمثَّل على كرسیھ جسدا

 
 َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى( قولھ ، عن ابن عباس، عن أبیھ، ثني أبي: قال، ثني عمي: قال، ثنى أبي: قال، حدثني محمد بن سعد

وكان ، وكان ُملك سلیمان في خاتمھ، فقذفھ في البحر، الشیطان الذي كان دفع إلیھ سلیمان خاتمھ: الجسد: قال) ُكْرِسیِِّھ  َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب 
 . اسم الجنّي صخرا
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 . شیطانا: قال) ا َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًد( عن الحسن ، ثنا مبارك: قال، ثنا أبو داود: قال، حدثنا ابن بشار
 

شیطانا یقال لھ : قال) َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا ( عن مجاھد ، عن ابن أبي نجیح، ثنا ورقاء: قال، ثنا أبو داود: قال، حدثنا ابن بشار
 . آصر

 
 ثنا ورقاء جمیعا، عن ابن أبي :قال، ثنا الحسن: قال، وحدثني الحارث؛ ثنا عیسى: قال، ثنا أبو عاصم: قال، حدثني محمد بن عمرو

أرني خاتمك : كیف تفتنون الناس؟ قال: فقال لھ سلیمان، شیطانا یقال لھ آصف: قال) َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا ( قولھ ، عن مجاھد، نجیح
فلم ،  سلیمانومنعھ اهللا نساء، وقعد آصف على كرسیھ، فساح سلیمان وذھب ُملكھ، فلما أعطاه إیاه نبذه آصف في البحر. أخبرك

حتى أعطتھ امرأة یوما حوتا یطیب ، فیكّذبونھ، أتعرفوني أطعموني أنا سلیمان: فكان سلیمان یستطعم فیقول: قال؛ وأنكرنھ، یقربھّن
 . وفر آصف فدخل البحر فاّرا، فرجع إلیھ ُملكھ، فوجد خاتمھ في بطنھ، بطنھ

 
لو تعرفوني : فیقول: غیر أنھ قال في حدیثھ، عن مجاھد بنحوه، أبي نجیحثنا ورقاء عن ابن : قال، ثنا الحسن: قال، حدثني الحارث

 . أطعمتموني
 

حدثنا قتادة أن : قال) َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْیَماَن َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب ( قولھ ، عن قتادة، ثنا سعید: قال، ثنا یزید: قال، حدثنا بشر
إن شیطانا في البحر : فقیل لھ، فطلب ذلك فلم یقدر علیھ: قال، ابنھ وال یسمع فیھ صوت حدید: فقیل لھ، ناء بیت المقدسسلیمان أمر بب

وجعل فیھا  > ١٩٨-٢١< فنـزح ماؤھا ، وكانت عین في البحر یردھا في كّل سبعة أیام مّرة، فطلبھ: قال، یقال لھ صخر شبھ المارد
ثم رجع حتى عطش : وتزیدین الجاھل جھال قال، إال أنك تصبین الحلیم، إنك لشراب طیب: فقال، الخمرفجاء یوم وروده فإذا ھو ب، خمر

: قال، ثم شربھا حتى غلبت على عقلھ: وتزیدین الجاھل جھال قال، إال أنك تصبین الحلیم، إنك لشراب طیب: ثم أتاھا فقال، عطشا شدیدا
ال : وقیل لنا. إنا قد أمرنا ببناء ھذا البیت: فقال، فأتى بھ سلیمان، فكان ُملكھ في خاتمھ: قال، فذّل، فأري الخاتم أو ختم بھ بین كتفیھ

، فجعل یرى بیضھ وال یقدر علیھ، فدار حولھا، فجاء الھدھد، فجعل علیھ زجاجة، فأتى ببیض الھدھد: قال، یسمعّن فیھ صوت حدید
فكان سلیمان إذا أراد ، فجعلوا یقطعون بھ الحجارة، فأخذ الماس، ضھفقطعھا بھ حتى أفضى إلى بی، فوضعھ علیھ، فذھب فجاء بالماس

وذلك عند مقارفة ذنب قارف فیھ بعض ، وذلك الشیطان صخر معھ، فانطلق یوما إلى الحمام؛ أن یدخل الخالء أو الحمام لم یدخلھا بخاتمھ
وألقي على الشیطان شبھ ، ونـزع ُملك سلیمان منھ،  سمكةفالتقمتھ، فألقاه في البحر، وأعطى الشیطان خاتمھ، فدخل الحمام: قال، نسائھ

وجعلوا ینكرون منھ ، فجعل یقضي بینھم: قال؛ وسلِّط على ملك سلیمان كلھ غیر نسائھ، فجاء فقعد على كرسیھ وسریره: قال؛ سلیمان
، یا نبّي اهللا: فقال لھ: قال؛ واهللا ألجربنھ: فقال، وكان فیھم رجل یشبھونھ بعمر بن الخطَّاب في القّوة؛ لقد ُفِتن نبّي اهللا: أشیاء حتى قالوا

: ال قال: أترى علیھ بأسا؟ قال، فیدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس، أحدنا تصیبھ الَجنابة في اللیلة الباردة، وھو یرى إال أنھ نبّي اهللا
( حتى انتھى إلیھم ، ستقبلھ جنّي وال طیر إال سجد لھفأقبل فجعل ال ی، فبینا ھو كذلك أربعین لیلة حتى وجد نبي اهللا خاتمھ في بطن سمكة

 . ھو الشیطان صخر: قال) َوَأْلَقْیَنا َعَلى ُكْرِسیِِّھ َجَسًدا 
  

 . فرجع إلى ملكھ من بعد ما زال عنھ ملكھ فذھب، سلیمان) ُثمَّ َأَناَب ( وقولھ 
 

 . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل التأویل
 
 : ذكر من قال ذلك* 
 
، دخل سلیمان على امرأة تبیع السمك: قال) ُثمَّ َأَناَب ( في قولھ ، عن الضحاك، عن ُجَویبر، عن عبد الرحمن، دثت عن المحاربيُح

فذلك ، حتى أتى ُملكھ وأھلھ، فجعل ال یمر على شجر وال حجر وال شيء إال سجد لھ، فوجد خاتمھ، فشّق بطنھا، فاشترى منھا سمكة
 . ثم رجع: یقول) ُثمَّ َأَناَب ( ؛قولھ

 
 . یعني سلیمان، وأقبل) ُثمَّ َأَناَب ( عن قتادة ، ثنا سعید: قال، ثنا یزید: قال، حدثنا بشر

 
  . تعمدوا تحریف معنى كلمة أناب التي تعني تاب عن الذنب الذین ینقل عنھم الطبريواضح أن: تعلیق من المؤلف

  
  :سورة ص/وفي تفسیر الجامع ألحاكم القرآن للقرطبي

  
  . إنھ أمر أال یتزوج امرأة إال من بني إسرائیل، فتزوج امرأة من غیرھم، فعوقب على ذلك؛ واهللا أعلم: وقیل

  
شیطان في قول أكثر أھل التفسیر؛ ألقى اهللا شبھ سلیمان علیھ السالم علیھ، واسمھ صخر : قیل" وألقینا على كرسیھ جسدا: "قولھ تعالى

سلیمان على الماس حین أمر سلیمان ببناء بیت المقدس، فصوتت الحجارة لما صنعت بالحدید، بن عمیر صاحب البحر، وھو الذي دل 
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كان ماردا ال یقوى علیھ جمیع الشیاطین، : قال ابن عباس. فأخذوا الماس فجعلوا یقطعون بھ الحجارة والفصوص وغیرھا وال تصوت
  ولم یزل یحتال حتى ظفر بخاتم سلیمان بن داود

  
أخذه الشیطان من ید سلیمان؛ : وقال مجاھد. كان سلیمان قد وضع خاتمھ تحت فراشھ، فأخذه الشیطان من تحتھ: مسیبوقال سعید بن ال

فأعطاه خاتمھ، فلما . أعطني خاتمك حتى أخبرك: كیف تضلون الناس؟ فقال لھ الشیطان: ألن سلیمان سأل الشیطان وكان اسمھ آصف
  . متشبھا بصورتھ، داخال على نسائھ، یقضي بغیر الحق، ویأمر بغیر الصوابأخذ الشیطان الخاتم جلس على كرسي سلیمان،

منع من إتیانھن : وقال مجاھد. أنھ كان یأتیھن في حیضھن:    واختلف في إصابتھ لنساء سلیمان، فحكي عن ابن عباس ووھب بن منبھ
لصیادین باألجر، وإذا أخبر الناس أنھ سلیمان وزال عن سلیمان ملكھ فخرج ھاربا إلى ساحل البحر یتضیف الناس؛ ویحمل سموك ا

: وقال ابن عباس. إنھ استطعمھا: قیل. ثم إن سلیمان بعد أن استنكر بنو إسرائیل حكم الشیطان أخذ حوتھ من صیاد: قال قتادة. أكذبوه
یوما من زوال ملكھ، وھي عدد إن سلیمان صادھا فلما شق بطنھا وجد خاتمھ فیھا، وذلك بعد أربعین : وقیل. أخذھا أجرة في حمل حوت

  .األیام التي عبد فیھا الصنم في داره، وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ ألن الشیطان الذي أخذه ألقاه في البحر
  

لما أخذ سلیمان الخاتم، أقبلت إلیھ الشیاطین والجن واإلنس والطیر والوحش والریح، وھرب الشیطان الذي : وقال علي رضي اهللا عنھ
ال نقدر علیھ، ولكنھ یرد عینا في الجزیرة في كل سبعة أیام یوما، وال : في أھلھ، فأتى جزیرة في البحر، فبعث إلیھ الشیاطین فقالواخلف 

واهللا إنك لشراب طیب إال أنك : فنزح سلیمان ماءھا وجعل فیھا خمرا، فجاء یوم وروده فإذا ھو بالخمر، فقال: قال! نقدر علیھ حتى یسكر
: ثم عطش عطشا شدیدا ثم أتاه فقال مثل مقالتھ، ثم شربھا فغلبت على عقلھ؛ فأروه الخاتم فقال. حلیم، وتزیدین الجاھل جھالتطیشین ال

إن الدخان الذي ترون من نفسھ، والماء الذي : فأتوا بھ سلیمان فأوثقھ وبعث بھ إلى جبل، فذكروا أنھ جبل الدخان فقالوا. سمعا وطاعة
  . لھیخرج من الجبل من بو

  
  .وقد تقدم. أي رجع إلى اهللا وتاب" ثم أناب: "قولھ تعالى

  
افر ( إن ما یذكره النص عن كون المؤمن ینال ثوابھ في الحیاة والحیاة القادمة، بینما    - ي      ) الك صالح ف ھ ال واب عمل ال ث ین

  :فروى أحمد بن حنبلالحیاة أو الدنیا فقط، ھو نفس تعلیم األحادیث، 
  

  َأَنٍس َعْن َقَتاَدُة َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا الصََّمِد َعْبُد َحدََّثَنا - ١١٨١٦
 ِبَھا َوُیْجَزى الدُّْنَیا ِفي الرِّْزَق َعَلْیَھا ُیَثاُب َحَسَنًة اْلُمْؤِمَن َیْظِلُم َلا َوَجلَّ َعزَّ اللََّھ ِإنَّ َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  َخْیًرا ِبَھا ُیْعَطى َحَسَنٌة َلُھ َتُكْن َلْم اْلِقَیاَمِة َیْوَم َوَجلَّ َعزَّ اللََّھ َلِقَي َفِإَذا الدُّْنَیا ِفي ِبَحَسَناِتِھ َفُیْعَطى اْلَكاِفُر َوَأمَّا اْلآِخَرِة ِفي
  

  َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن اَدُةَقَت َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقاَلا َوَبْھٌز َعفَّاُن َحدََّثَنا - ١٣٥٠٧
 ِبَھا َوُیْجَزى الدُّْنَیا ِفي الرِّْزَق َعَلْیَھا ُیَثاُب َحَسَنًة اْلُمْؤِمَن َیْظِلُم َلا َوَجلَّ َعزَّ اللََّھ ِإنَّ َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  َخْیًرا ِبَھا ُیْعَطى َحَسَنٌة َلُھ َیُكْن َلْم اْلآِخَرِة ِإَلى َأْفَضى ِإَذا َحتَّى الدُّْنَیا ِفي ِبَحَسَناِتِھ ُیْطَعُمَف اْلَكاِفُر َوَأمَّا َقاَل اْلآِخَرِة ِفي
  

  َقاَل َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن َمْعَنىاْل َقَتاَدُة َأْخَبَرَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َوَبْھٌز َقَتاَدَة َعْن َیْحَیى ْبُن َھمَّاُم َأْخَبَرَنا َیِزیُد َحدََّثَنا - ١١٧٩٠
 َوَأمَّا اْلآِخَرِة ِفي َعَلْیَھا َوُیَثاُب الدُّْنَیا ِفي َعَلْیَھا ُیْعَطى َحَسَنًة اْلُمْؤِمَن َیْظِلُم َلا اللََّھ ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل

  َخْیًرا ِبَھا ُیْعَطى َحَسَنٌة ِبَھا َلُھ َیُكْن َلْم اْلآِخَرِة ِإَلى َأْفَضى ِإَذا َحتَّى الدُّْنَیا يِف َحَسَناِتِھ َفُیْعِطیِھ اْلَكاِفُر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مراجع أساطیر سلیمان في المصادر الھاجادیة، حسب مالحظات ومراجع لویس جینزبرج
 
 

 قصة سلیمان وملكة سبأ
 

Targum Sheni, Josephus: Antiquities 8: 6-5 
 

 سلیمان سید أو مسخر الجن والشیاطین
 

Testament of Solomon, Koheleth 2: 5, 2: 25, PK 5: 45b, Shir 1: 185, 5, Sh. R 52: 4, Apocalypse of Baruch 87: 
26, Josephus: Antiquities 8/ 2: 5 

 
 كین الساقطین عزا وعزازیل في محبسھما ویجبرھما على إفشاء أسرار سماویة لھسلیمان یزور المال

 
Emek ha-Melek 107c, Aggadat Bershit (introduction) 39, and in end of introduction 

 
 حیواناتسلیمان یعرف لغات ال

 
Gen. R 34: 12, Sanhedrin 20b, Koheleth 1: 11, Mishle 20: 88, 30: 104, Esther. R 1: 1, Megillah 11b, Shir 1: 1, 
10, Sh. R 15: 6, 30: 16, Tan. B (introduction) 157, Ben ha-Melek We ha-Nazir 24, Ma'aseh Buch No. 144, this 
legend based on 1 Kings 5: 13  

 
 ًسلیمان یبني مضمارا لسباق الخیل

 
Sanhedrin 12a, BHM 5: 37-39, Montasschrift 21: 134-136 

 
 حكمة سلیمان تتفوق على حكمة أبیھ داوود

 
ِوداوود وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدی{ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َْ ُِ ِْ ُ َُّ ُ ُ ََ َ َْ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ ِ َْ ْ َْ ًففھَّمناھا سلیمان وكال آتینا حكما } ٧٨{َن َِ ْ ُّ َُ َ َْ ًْ ُ ََ َ ََ ْ َ َ

َوعلما وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن والطیر وكنا فاعلین  َ َ َِ ِ ً َِ َّ ُ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ِّ ُ ِ ْ ُْ َ  ٧٩ -٧٨: األنبیاء}} ٧٩{َ
 

ًابتھ كلھ، وقد تكون ھذه القصة تراثا شفویا ال نجد عین القصة التي یذكرھا القرآن، وبالتأكید الھاجادیات كتراث شفوي لم یتم كت ً
ي  ھ ف ى داوود أبی لیمان عل ة س وق حكم ن تف رة مشابھة ع د قصصا كثی ا نج دوین، لكنن ًللیھود المستعربین والعرب لم تصل للت

ا قص٦ وج٤أحكامھ وما یقابل أباه من قضایا للحكم، في كل من ج یقن أنھ ا نت ا یجعلن ة  الھوامش والمراجع وقصص أخرى، م
 .من نفس المنابع والمصادر الربینیة

 
 )یلة، لیست یھودیة أص بأسطورة قوم عادحة األصل العربيقصة واض(زیارة سلیمان لقصر شداد بن عاد 

 
BHM 5: 22, Ben ha-Melek we ha-Nazir 16 

 
یفة ألن العلم یقول أن وھي قصة طر(لألمانة لم نجد أي مصدر یذكر بوضوح مراجع معینة لقصة سلیمان مع النملة المتكلمة 

 .، ومع بساطھ الطائر)النمل لیس لھ صوتیات بل رسائل روائح كیمیائیة
 

 تسخیر النسر لسلیمان
 

ًوكان سلیمان أیضا في زمن حكمھ یعطي أوامره :  ھكذا٢٥: ٧٧  Syriac Baruchورد في سفر رؤیا باروخ بالسریانیة 
 . البحث عن شيء، وكان الطیر یطیع بحسب ما یأمر بھٍلطیر حینما كان یرید إرسال شيء أو

 
 
 
 



 یستولي على خاتم وعرش سلیمان) أسمودیوس(الشیطان أشمدیا 
 

Gittin 68a-68b, Sanhedrin 29b, Ma'asiyyot 75-78, Likkute 1: 20b-21b, BHM 2: 86-87, 6: 106-107, Neweh- 
Shalom 53-55, Hibbur Ma'asiyyot No. 4, Targum on Eccles. 1: 12, Midrash Shir 29a-30a, Sh. R 30: 16, 
Aggadat Shir 3: 33, Emek ha-Melek 14d-15a, and 108c-109d 

 
إن المصادر  ین وسنھدرین، ف ي جت ابلي ف ود الب ا التلم ابلي العریض، ومنھ ي الب التراث الربین وعلى عكس المراجع الخاصة ب

ود ) نیةأ بالفلسطیمشھورة خط(الربینیة الشامیة  ار أن الیھ ى اعتب لیمان، عل ل عرش س د احت ا ق رفض فكرة أن شیطانا أو جن ًت ً
ؤالء  ل ھ ي ب ي دین راث أدب رد ت وه كمج ا كتب ذھم م دم أخ بب ع اء بس اف األنبی اه لمص لیمان وداوود أب وا س د رفع أخرین ق المت

ًاعتبروه وحیا منزال منزھا یتبع حرفیا، وقالوا أنھ إنما كان مالكا الذي ا ً ً ع ًً ي تصوراتھم م حتل عرش سلیمان، وبذا یتشابھون ف
رج  م یتح یطانا، ث دا أي ش یھ جس ى كرس ا عل ة ألقین یر لكلم رف أن التفس ا یعت ا ذكرن اري كم ائي فالبخ كلھ النھ ي ش الم ف ًاإلس ً

ذ م رأوا أن ھ دھم، ألنھ ا عن ة الھوتی ر مقبول ي غی اب ًالالحقون من ذلك األمر ألن فكرة انتحال شیطان لصفة وشكل نب تح ب ا یف
لیمان ا لس د نصف إنسان ابن ن مول ة ع ألفوا قصة طریف ذي ! ًللشك والطعن في الوحي اإللھي وعصمتھ، ف ا ال ا وم والسؤال ھن

 !وضع الطفل المشوه على كرسي سلیمان إذن؟
 

In contrast, Palestinian rabbinical sources say that it was an angel who occupied the throne of Solomon, see 
yerushalmi Sanhedrin 2: 20c, PK 27: 168b-169a, Tan. B 3: 55-56, Tan. Ahare 1, Wa-Ethanan 2, Shir 1: 1, 83: 
17, Ruth. R 2: 14, Koheleth 1: 12, 2: 2, 9: 12, Megillah 11b (on the text of Aggadat Esther 7) 

 
 

 ًماء واإلكثار من تملك الخیول، مخالفا تعالیم سفر التثنیة حسب تصور األحبارخطیئة سلیمان في الزواج من كثیرات وتملك اإل
 

Yerushalmi Sanhedrin 2: 20c, WR 19: 2, Sh. R 6: 1, Tan. Wa-Era 5, Tan. B 11: 18, Aggadat Bershit 75: 146 
  



 ٣١٢

      :::من مصادر قصص القرآنمن مصادر قصص القرآنمن مصادر قصص القرآن   الھاجادةالھاجادةالھاجادة
    یشوع بن الوي والنبّي إیِلیَّا یشوع بن الوي والنبّي إیِلیَّا یشوع بن الوي والنبّي إیِلیَّاالَربِّيالَربِّيالَربِّي---موسى والخضرموسى والخضرموسى والخضر

  
  

   تعدیالت مرشد إلى اإللحاد-ابن المقفع
  

ون        قصتھ مع فتاه الذي تروي، آنیة عن النبي موسىمن بین القصص القر ن ن ھ یوشع ب ث الصحیحة أن شوع  (األحادی ی
  : في القرآن ونص القصة،والعبد الصالح) بن نون

  
َذ      َفَلمَّا َبَلَغا َم) ٦٠(َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن َأْو َأْمِضَي ُحُقبًا      { ا َفاتََّخ ِسَیا ُحوَتُھَم ا َن َع َبْیِنِھَم ْجَم

َصبًا    ) ٦١(َسِبیَلُھ ِفي اْلَبْحِر َسَربًا    َذا َن َفِرَنا َھ ى     ) ٦٢(َفَلمَّا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقیَنا ِمْن َس ا ِإَل َت ِإْذ َأَوْیَن اَل َأَرَأْی َق
ًا      الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسیُت ا   ِر َعَجب ي اْلَبْح ِبیَلُھ ِف َذ َس ِغ      ) ٦٣(ْلُحوَت َوَما َأْنَساِني ِإالَّ الشَّْیَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخ ا َنْب ا ُكنَّ َك َم اَل َذِل َق

ا َقَصصًا      ِدَنا َوعَ        ) ٦٤(َفاْرَتدَّا َعَلى آَثاِرِھَم ْن ِعْن ًة ِم اُه َرْحَم ا آَتْیَن ْن ِعَباِدَن دًا ِم َدا َعْب ًا     َفَوَج ُدنَّا ِعْلم ْن َل اُه ِم ُھ   ) ٦٥(لَّْمَن اَل َل َق
ْم  ) ٦٧(َقاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطیَع َمِعي َصْبرًا ) ٦٦(ُموَسى َھْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِني ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشدًا       َوَكْیَف َتْصِبُر َعَلى َما َل

ْيٍء        ) ٦٩( َشاَء اللَُّھ َصاِبرًا َوال َأْعِصي َلَك َأْمرًا   َقاَل َسَتِجُدِني ِإنْ  ) ٦٨(ُتِحْط ِبِھ ُخْبرًا     ْن َش ْسَأْلِني َع ال َت ي َف ِإْن اتََّبْعَتِن اَل َف َق
ا لَ        ) ٧٠(َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُھ ِذْكرًا       ِرَق َأْھَلَھ ا ِلُتْغ اَل َأَخَرْقَتَھ ا َق سَِّفیَنِة َخَرَقَھ ي ال رًا     َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِف ْیئًا ِإْم َت َش ْد ِجْئ َق

ْبرًا         ) ٧١( ي َص ْسَتِطیَع َمِع ْن َت َك َل ْل ِإنَّ ْم َأُق اَل َأَل ْسرًا        ) ٧٢(َق ِري ُع ْن َأْم ي ِم ِسیُت َوال ُتْرِھْقِن ا َن ْذِني ِبَم اَل ال ُتَؤاِخ ) ٧٣(َق
ْسَتِطیَع  ) ٧٤(یًَّة ِبَغْیِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْیئًا ُنْكرًا َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَیا ُغالمًا َفَقَتَلُھ َقاَل َأَقَتْلَت َنْفسًا َزكِ      َقاَل َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َت

ْذرًا   ) ٧٥(َمِعي َصْبرًا    ُدنِّي ُع ى ِإَذا أَ  ) ٧٦(َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَھا َفال ُتَصاِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمْن َل ا َحتَّ َل   َفانَطَلَق ا َأْھ َتَی
رًا            ِھ َأْج ْذَت َعَلْی ْئَت التََّخ ْو ِش ) ٧٧(َقْرَیٍة اْسَتْطَعَما َأْھَلَھا َفَأَبْوا َأْن ُیَضیُِّفوُھَما َفَوَجَدا ِفیَھا ِجَدارًا ُیِریُد َأْن َینَقضَّ َفَأَقاَمُھ َقاَل َل

ْبرًا  َقاَل َھَذا ِفَراُق َبْیِني َوَبْیِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِویِل مَ      ِر        ) ٧٨(ا َلْم َتْسَتِطْع َعَلْیِھ َص ي اْلَبْح وَن ِف َساِكیَن َیْعَمُل ْت ِلَم سَِّفیَنُة َفَكاَن ا ال َأمَّ
ْصبًا          ِفیَنٍة َغ لَّ َس ُذ ُك ٌك َیْأُخ شِ      ) ٧٩(َفَأَرْدُت َأْن َأِعیَبَھا َوَكاَن َوَراَءُھْم َمِل ْؤِمَنْیِن َفَخ َواُه ُم اَن َأَب الُم َفَك ا اْلُغ ا  َوَأمَّ یَنا َأْن ُیْرِھَقُھَم

ًا    ) ٨٠(ُطْغَیانًا َوُكْفرًا    َرَب ُرْحم اًة َوَأْق ي       ) ٨١(َفَأَرْدَنا َأْن ُیْبِدَلُھَما َربُُّھَما َخْیرًا ِمْنُھ َزَك ْیِن ِف ْیِن َیِتیَم اَن ِلُغالَم َداُر َفَك ا اْلِج َوَأمَّ
ا             اْلَمِدیَنِة َوَكاَن َتْحَتُھ َكنٌز َلُھَما َوَكاَن َأُبوھُ    َك َوَم ْن َربِّ ًة ِم ا َرْحَم ْسَتْخِرَجا َكنَزُھَم دَُّھَما َوَی ا َأُش َك َأْن َیْبُلَغ َأَراَد َربُّ اِلحًا َف ا َص َم

  ٨٢-٦٠الكھف  }) ٨٢(َفَعْلُتُھ َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِویُل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْیِھ َصْبرًا 
 

د   ي مجم   لق صة ف ذه الق اد ھ دوى إیج دون ج ت ب ة حاول طوریة الیھودی ة األس صص الھجادی ة الق ة (وع التلمودی
إال أسفار الكتاب المقدس األخرى،   عن موسى في كتاب لویس جینزبرج  كونھا قصة لم ترد في التوراة أو )والمدراشیة

اب    ي لكت سلماً   "أنني خالل ترجمت ست م اذا ل ودي           "لم راث الیھ ي الت ذه القصة موجودة ف اظرة لھ دت أن القصة المن وج
ّي    أما العبد الصالح في القرآن فقد كان. ولكن البطل لم یكن موسى بل كان حاخامًا ھو یشوع بن الوي ھاجاديال ا النب إیِلیَّ
ذي ( شيء _وال شيء بال ذكر ال اب     _ ب ي كت ذكورة ف ة الم صتھ الطویل ھ ق ذكر عن اس، وال ی رآن إلی ي الق ٌد ف سمیھ محم ی

ھ أي مال  الیھودیة المقدس عن صراعاتھ مع ملوك وكھنة یھو   وثنیین وال یعطی رد      م ذا ال م ی ا، كمجرد اس ح أو شخصیة م
   ).في القرآن دون أي معنى أو أحداث أسطوریة مرتبطة بھ

  
ي صحیح البخاري         اء  /ولقد وجدت ف اب األنبی ھ -٣١٤٩الحدیث  / كت اً     ( أن اس أن نوف ن عب ل الب زعم أن   قی الي ی  البك

   .)لخإ...فقال كذب عدو اهللا .ما ھو موسى آخرإن،موسى بني إسرائیل  موسى صاحب الخضر لیس ھو
  
دل م    ا ی وا    م د فطن بعض ق ى أن ال ى عل ین  إل ل ب ع الخضر  التماث ع  و، قصة موسى م شوع م ا قصة ی  )الخضر(إیِلیَّ
  .القصة القرآنیة لوا إیجاد نوع من التوافق بین ما تقولھ القصة الیھودیة وما تقولھاووح
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صحیحة األ صالح ھو إیِلیَّا حیث أنوال عجب من أن یكون العبد ال     صالح ھو الخضر      حادیث ال د ال ول أن العب .  اإلسالمیة تق
ضعیفة واإلسرائیلیات    وصاف التي یطلقھا المسلمون األ ولطالما كانت ث ال ي األحادی ة لأل    ف ى الخضر مطابق ي   عل  وصاف الت
ام    ، )إلیاس في القرآن( على إیِلیَّا النبي ھاجادیة في القصص الیطلقھا الیھود ى قی ساعة   فھو حي ال یموت إل د    (ال ھ ق ث ان حی

شابھة     -رحلة لھ مع إسكندر ذي القرنین أثناء ینبوع الحیاة شرب من سریانیة الم وان ورود    انظر األسطورة ال ي بعن ي بحث  ف
اھر         ویتجول في األرض ، )اإلسكندر ذي القرنین في القرآن    ة ویظھر بمظ اد المكانی ا بغض النظر عن األبع ة  یسیح فیھ مختلف

  .وھذا الموضوع یستحق بحثا منفصًال .ًا أحیانللبشر عیانًا
اب                          ن كت وك م ي سفر المل ا ورد ف سماء كم ى ال ًا إل ھ حی د شرفھ برفع رب ق سلمین أن ال ع الم     حیث یعتقد الیھود رسمیًا م

  . الیھود وفي القرآن واألحادیث
ابھم أ              فار كت ق للمسیح              ویعتقد الیھود وفقًا لنص سفر مالخي آخر أس د الطری دھر لیمھ ي آخر ال سماء ف ن ال ھ سینزل م ن

  الیھودي العسكري الذي یحلم بھ الیھود،) المسیا(
ق للمسیح              د الطری ذي مھ ا ال سھ إیِلیَّ     ونجد في العھد الجدید أي اإلنجیل المسیحي أنھم یزعمون أن یوحنا المعمدان ھو نف

 .یسوع 
ود     سالمیة قصةتروي اإلسرائیلیات اإلو     ساب الخضر للخل ة اكت راً   . كیفی ان وزی رنین لإلسكندر  فھو ك ة   ،  ذي الق ي رحل وف

ستطع      ، في بالد العتمة بحثا عن ینبوع الحیاة اإلسكندر م ی وع ول ن الینب اد إ اإلسكندر شرب الخضر م وع یج ة   الینب ذا  .  ثانی ھ
ي األ  (ي مثل ما ذكر نولدكة االسالم  في التراث وإیِلیَّاسطورة ذي القرنینأدلیل على ارتباط قصة الخضر ب ل  سفل انظر ف ، ومث

ـ    تلك القصص عن ظھوره الدائم للناس وإرشاده لھم وفعلھ األعاجیب والمعجزات یوجد الكثیر منھا في كتاب أساطیر الیھود ل
ع             ھ الراب ي جزئ ھ ف ودة ل ھ الع ات یمكن ك المقارن ن تل ن   لویس جینزبرج، ولمن شاء التسلیة واالستمتاع أو االستزادة م ا ل لكن

  )نترجم تلك األساطیر النشغالنا بترجمات وأبحاث أھم
 
 
سریانیة     من ًاصرعن القصة القرآنیة تحتوي أیضًا    رنین ال ا  .ِسْفر حزقیال النبّي وأسطورة اإلسكندر ذي الق اظر  أم  التن

ة  صة القرآنی ین الق صة ال ب ةوالق و  ھاجادی ع    فھ ام م ة الحاخ صف رحل ذي ی سم ال ي الق اف ث  ضالخ(إیِلیَّ ي األحادی ر ف
  ).الصحیحة لمحمد

 
 :)إضافات من مرشد إلى اإللحاد(التالي" مصادر القرآن/ لماذا لست مسلمًا"جاء في كتاب    

   
 أسطورة -٣، اإلسكندر  سیرة -٢، )مرشد إلى اإللحاد(سفر حزقیال -١در ھذه القصة إلى تتبع نولدكھ وآخرون مصا    
   .ي مع الحاخام یشوع بن الوإیِلیَّا
 
شكل مرجح        ) الحوت(إن قصة السمكة المیتة      :ِسْفر حزقیال  -١    د تكون ب التي حیت لما مسھا ماء مجمع البحرین، ق

ا یجعل كل           ١٢-١: ٤٧مستوحاة من حزقیال   ھ نھران، وملتقاھم ًا من ان سیكون الھیكل نابع  الذي یقول أن في آخر الزم
ده األسماك ألن ا           ر عن ى وتكث ات یحی ي آخر           میت من الكائن ھ شاٍف، وسنورد نصھ ف اك ألن أتین ھن نھن ی لمریضات م

ْذٌب     {: ومن معاني البحر في اللغة العربیة النھر، وكشاھد لغوي ورد في القرآن . البحث َذا َع َرْیِن َھ َرَج اْلَبْح َوُھَو الَِّذي َم
  ٥٣: الفرقان} )٥٣(رًا ُفَراٌت َوَھَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْیَنُھَما َبْرَزخًا َوِحْجرًا َمْحُجو

  
یرة -٢    كندر س سیرة  :اإلس صدر المباشر ل اد الم ن إیج كندریمك سریانیةاإلس ي اآلداب ال كندر  . ف صة اإلس ي ق  ف

اً   اإلسكندر  والتي كان مصدرھا في اآلخر ھي سیرة  الشعریة سوبة زیف ـ   المن سثینیس ل ود    ، كالی ا تع ي ربم ى والت ة  إل  مئ
دریاس   اإلسكندر أن  كیفة السریانیة تحكي النسخ. سنة قبل المیالد اً    و طباخھ الخاص أن ا بحث وع   ذھب اة   عن ینب . الحی

اة    جعلت المالمسة، ندریاس یقوم بغسل سمكة مملحة في ینبوعأفي إحدى المراحل كان  ى الحی مع الماء السمكة تعود إل
و    وراء السمكةندریاس سعیًاأیقفز . ثانیة وتسبح بعیدًا سب الخل م   و. دوبھذا یكت دما یعل اً اإلسكندر عن م  ،  بالقصة  الحق یفھ

  .على الینبوع ثانیة ولسوء الحظ یفشالن في العثور. ھ إمكانیة اكتشاف الینبوع نفسھ الذي كان یبحث عنتوًا نھ قد فقدأ
  

شعر التوازن  [ تحكي ھذه القصیدة   ونجد بالمناسبة تشابھًا واتصاًال وتواصًال ألولئك األساطیر مع قصة ملحمة جلجامش العراقیة 
تعود إلى القرن الثامن عشر قبل  البابلیة التي] والتماثل السومري والبابلي ولیس شعر الیوم المسجوع وذا األوزان والبحور الشعریة
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وعندما یموت إنكیدو یقوم جلجامش بالبحث عن الخلود لخوفھ من الموت . جلجامش   و المیالد القصة البطولیة لصدیقین ھما إنكیدو
بشتم كان الفاني الوحید الذي انووتأ  أن وذلك لكون جلجامش كان مدركًااألنھار مصب عندبشتم القاطن انووتأ سلفھ  عنبالبحث دئًابا

خاصیة إعادة الشباب للشیوخ  یخبره سلفھ بوجود عشبة لھا.  بعد الطوفان الذي جلبھ اإللھ إنلیل على البشرتمكن من نیل الخلود
  .أفعى بسرقة العشبة من جلجامش في اللحظة األخیرة تقوم. بحر فقطولكنھا توجد في قعر ال

  
ن      األسطورةتروي    :الوي  والحاخام یشوع بنإیِلیَّا -٣    شوع ب ف ذھب الحاخام ی ة كی ع     الیھودی ة م ي رحل  الوي ف

ي      إیِلیَّا رآن  وكما في حالة عبد اهللا الصالح ف وم  ، الق ا یق شرط وھو عدم سؤ      باشتراط  إیِلیَّ س ال وم  مث . الھنف ا  یق  بعمل  إیِلیَّ
  .بنفس الطریقة التي تأثر بھا موسى  فیؤثر ھذا في الحاخامظاھریًاوشاذة السلوك أشیاء شنیعة 

  
  ]مرشد إلى اإللحادملحوظة تم تعدیل كالم نولدكھ وابن الوراق من ِقَبِل    [
 
ي    َفرُِّع"  :المترتبة على مقارنة كل المصادر بجمع النتائج Wensinck یقوم وینسنك    ن الوي الت شوع ب ت شخصیة ی

ود    تعرف بھا ن خالل الیھ ي األساطیر      محمد م ة ف ي ال تظھر ثانی ھ   اإلسالمیة  والت ى أن ون     عل ن ن شوع ب ن   (ی یوشع ب
ون  ا  ). ن ف ربم ذا التعری ھأدى إل ھ اك  اری ین  ) اختالط (=تب د ب دى محم ن الوي،   ل شوع ب م ی ا معل ن  إیِلیَّ شوع ب م ی  ومعل
ي        وجلجامش سكندر اإل  موسىیشابھ لھذا، . موسى, نون ا ف ل إیِلیَّ ن القصة ویمث ي الجزء األول م اني    ف      .الجزء الث

  
  

 ساطیرالذي یضم األلویس جینزبرج الیھودیة الھاجادیة ترجمتھا من أصلھا كما وردت في كتاب   نص القصةإلیكو   
  GOD'S JUSTICE VINDICATED :)هللاإثبات عدالة ا(، تحت عنوان الیھودیة غیر الواردة في الكتاب المقدس

 
یم  ك أكثر أھمیةما ھولیس ھنالك ، إلى أصحابھ إیِلیَّاالتعالیم التي قّدمھا  من بین الكثیر والمختلف من    ة    تعل ات عدال إثب
ال          . الشؤون األرضیةإدارة في اهللا ك بالنصیحة والمث ین ذل ستخدم كل فرصة لیب ان ی د ك ي .  لق دم  ، إحدى المرات    ف ق

ة یتمناھ   یشوع بنالَربِّيحبھ  لصا ھ    ا،  الوي فرصة تنفیذ أي رغب ا طلب ي وكل م ة     الَربِّ ھ بمرافق سمح ل ا  ھو أن ی ي  إیِلیَّ  ف
ة    مستعدًاإیِلیَّاكان  . أرجاء العالم جوالتھ في ذه األمنی ذ ھ ھ وضع شرطاً   ،  لتنفی داً ولكن ط   واح ى الحاخام   ، فق  ،ھو أن عل

ة     ا غریب ا رأى أن تصرفات إیِلیَّ سیر   ،مھم سأل عن أي تف ا   أن ال ی اذا   . لھ إن سأل لم ا سیفترقان  ، ف انطلق   .فإنھم ا ف  إیِلیَّ
دنیا  ،  إلى منزل رجل فقیرال حتى وصالوتجو،  سویًارابِّيوال رة  لم یكن یمتلك من حطام ال ان . إال بق ھ   ك  الرجل وزوجت

ن أفضل     و قدما لھما الطع ودعیا الغریبین إلى منزلھما وّدي استقبال السائحین بترحیبطیبا القلب بشدة و شراب م ام وال
ا عندما استعد ، وفي الیوم الثاني. أریكة مریحة لمباتھما أعداما یمتلكان و ي  و إیِلیَّ ي  الَربِّ ا   لالستمرار ف صّلى   ،ترحالھم

رة مضیفیھم  كيإیِلیَّا ل رة      .ا تموت بق ت البق زل نفق ادرا المن ل أن یغ دم   .وقب ي ُص شوع الَربِّ ذ       ی ن سوء الحظ ال ع  م ي وق
ة    ة الطیب ذه العائل د صوابھ   ، على ھ اد أن یفق ذا " :ففكر . وك ا؟         أھ ھ لن ا قدم ى كل م ر عل ستطع   " جزاء الرجل الفقی م ی ول

ة   فاستمرا ، ة رحلتھمایوالموافق علیھ في بدا  ذّكره بالشرط المفروضإیِلیَّاولكن  . یِلیَّااالمتناع عن تقدیم سؤال إل بالرحل
ن دون   ة   .ن یخف فضول الحاخام   أم ك اللیل ي تل ري     وصال   وف زل رجل ث ى من ا واجب النظر       إل دم لھم م یق ا  إل لیھم

اً    .بفإنھ لم یقدم لھم الطعام والشرا اللیلة تحت سقف بیتھ ومع أنھما مرا تلك. مواجھة ك الرجل راغب رمیم   كان ذل ي ت  ف
زل صّلى      ھ عوذلك ألن، مجھود إلعادة بناءه  لبذل أيولكنھ لم یعد مضطرًا. حائط كان آیال للسقوط ا المن دما غادر إیِلیَّ ن

ھ   یعتدل الجداركيل دل الحائط فجأة   ، من ذات ي دھش    .فاعت ن الَربِّ ا   م شدة إیِلیَّ ھ   ، ب ھ   والًءولكن ذي قطع د ال ت  ،  للوع كب
رف   ى ط ان عل ذي ك سؤال ال سانھ ال ا . ل ي ترحالھم تمرا ف ذا اس ده    ، وھك ت مقاع زّوق كان یس م ى كن ال إل ى وص حت

دما   ، ولكن المتعّبدین لم یكونوا على نفس مستوى بنایتھم. لفضةالذھب وا مصنوعة من ھ عن ك ألن ى  وصل األمر   وذل  إل
یس  أأجاب . المرھقینابني السبیل  سائحین اإلیفاء باحتیاج المسألة ي الكن اء أو      "  :حد الموجودین ف ك قطرة م یس ھنال ل

ان الم ھاتان ویستطیع الغریب أن یبیت في الكنیس إن جلبت لھ، كسرة خبز ى       ". اّدت ا عل دما كان ر عن صباح المبّك ي ال وف
ھ      إیِلیَّاوشك المغادرة تمّنى  ا إلی یس ساعة دخولھم ي الكن رفع ، لھؤالء الذین كانوا موجودین ف م   اهللا لیصبحوا  ھمأن ی كلھ

ھ وأن ال یطرح السؤال الذي یجول بذ  ،س النْفكبح یشوع أن یتشبث بأقصى قدر من الَربِّيوثانیة اضطر ". رؤوسًا"  . ھن
ان    ُضّیفا و،  كبیراستقبال بوٍد، في البلدة التالیة دناھما المتعب ا اشتھى ب ا إال أن .  بكثرة بكل م نح لھؤالء المضیفین   إیِلیَّ   م

د    رأس واح رزقھم اهللا ب ط  اللطفاء رغبتھ في أن ی ا . فق م  ھن ر       ل سھ أكث ك نف ن أن یتمال ستطع الحاخام م سیراً  ، ی ب تف  وطل
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الي  .  بأن یوضح أسباب تصّرفاتھ أمام یشوع قبل أن یفترقا عن بعضھما إیِلیَّا  رضي. الغریبةإیِلیَّالتصرفات  ال الت  ":وق
ل أن      ،قتلت بقرة الرجل الفقیر ألني علمت أنھ قد قّدر في السماء موت زوجتھ في نفس الیوم   ى اهللا لكي یقب فصّلیت إل

سبة   أما.  زوجة الرجل الفقیر عن لھ عوضًایفقد الرجل ملكًا ي للرجل ال بالن أ تحت الحائط        ، غن ز مخّب ك كن ان ھنال د ك فق
سقوط   ل لل ھ  ، اآلی و أن ذھب     و ل ھ سیجد ال اه فإن ذه         ، بن ن ھ ل م ان الرجل البخی ة لحرم ذا أقمت الحائط بأعجوب ة   ولھ اللقی

یس   . الثمینة ي الكن ین ف اً  وتمنیت أن یمتلك القوم الغیر مضیافین المجتمع دة رؤوس لفاً   ،  عدی ّدر س دمار مق ى أي   عألن ال ل
ت  ، ولقاطني آخر محل في رحلتنا. والخالفات  رؤساء عدیدین بسبب تعدد النصائحيموضع ذ اً "تمنی داً رأس ھ  "  واح ألن

ھ  إن قاد شخص واحد اعلم  . بلدة فسیحالفھا النجاح في كل ما تقوم ب ذا ف اً    ! لھ ك إن رأیت شخصا أثیم ھ   تزدھر أن ، أعمال
ن الحاجة و الضیق   وإن عانى رجل ص ، فإن ھذا لیس لمصلحتھ دائما ال ، الح م ر عادل    ف د أن اهللا غی ذه    ." تعتق ع ھ وم

  .في حال سبیلھوكل ذھب ، یشوع عن بعضھما  وإیِلیَّاالكلمات افترق 
  
   :]إلى ھنا تنتھي القصة التي نریدھا، ثم یستمر ھذا النص[
  

رھن إیِلیَّ      كم ھو صعب إصدار حكٍم بدون شيٍء عدا المظاھَر الخارج    دلیل، ب ذا للرَ یة ك ا      ا ھ ي مرة كان ا، فف ي باروك بِّ
ردوس        إیِلیَّا الَربِّيوسأل  . یسیران في شارٍع مزدحم      ي الف اكَن ف ھ شغُل أم دَِّر ل ذا ُق ا   . أن یحدد أٌي في ھ ھ إیِلیَّ ال :"فأجاب

اَن س        . وأشار إلى ماٍر في اللحظِة التالیِة عیِنھا     ."  أحَد عداه بالتناقض   ن ك ن كلِّ م ى م ت سیماه أدن اً  كان ًال تقی . َیظنھ رج
صًا   .  باروكا بسؤالھ أنھ كان سجَّانًاالَربِّيالحقًا اكتشَف . ِزّیھ لم یكن یوحي حتى بأنھ یھوديّ       ان حری في أدائھ لواجباتھ ك

ي الحبس                    ساء ُیْحفظوَن ف ان الرجال والن ھ ك ذي فی سجِن، ال ي ال َدنََّس ف ة یجب أال ُت ى أن فضیلة العف . بشكٍل خاص عل
اِت        أیضًا، موقع    ٍم بالترتیب ى عل وِد عل اِء الیھ جعلھ غالَب األحیان لھ عالقاٌت مَع السلطاِت الوثنیة، لذا كان قادرًا على إبق

  .الُمْضَمرِة لھم بالوسائل التي ستكون
  

  . أن ال منزلة في الحیاة یحول شغُلھا دوَن فعِل العمل الصالح والتصرِف بشرٍفالَربِّيھكذا ُعلَِّم 
  

ردوس     في وقٍت آخَر حدَّ    ا      . َد إیِلیَّا رجلْیِن أن لھما آِخرٌة عظیمٌة قد ُخصَِّصْت لھما في الف م یكون رجلین ل ذین ال َم أن ھ رغ
ةِ      ! شیئًا أكثر من مھرجین    اھِتھم الُمْبِھج واستخدموا  . لقد جعال ھدَفھما في الحیاِة أْن ُیَبدِّدا االستیاَء واألسى بدعاباِتھم وفك

ْرفَ  م بِح اِت لھ رَص الموھب ي    الف شوا ف اِس لیعی یَن الن سجاَم ب رَن االن ي یعك ات الالت باَب النزاع َق وأس سویِة العوائ ِتِھم لت
  . تواصٍل لصیٍق

  
  

 Joshua b. Levi and Elijah یشوع بن الوي وإیلیا / Eligahمادة إیلّیا / مصادر القصة الھاجادیة وفقًا للموسوعة الیھودیة
 

(This is a widely circulated legend, first found in Nissim ben Jacob's "Ḥibbur Yafeh,", pp. 9-12, and reprinted 
in Jellinek's "Bet ha-Midrash," v. 133-135 , vi. 131-133 gives another version). 

 
 
  مرشد إلى اإللحادوترجمة إضافیة ل مع تعدیالت وإضافات إبن المقّفع: مترجمال
  
  

ي  )توراتیة(كتابیةلیست  فقط ھذه القصة رللتذكی ذكورة ف دس الیھودي     م اب المق ل ھي   ، الكت أخرة   أسطورة ب ة مت  یھودی
ا سبقھ     یقل احدكم ان سبب التطابق ان     ال، فرجاًء، الھاجادي والقصص وردت في التفاسیر ان مصدقا لم رآن ك ن  الق  م

  .التوراة
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a different version is found in Ma'asiyyot vehu Hibbur Yafeh 12 (reprinted by R. Elijah ha-Kohen in Me'il Zedakah, No 439, and by Jellinek in BHM 6, 131-133
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ا لمس ماؤھا السمكة التي في  وِسْفر حزقیال من مصادر أسطورة عین الحیاة التي مر بھا موسى فلم-
الكیس حیت من موتھا، باإلضافة إلى األسطورة السریانیة عن النبّي إیِلیَّا والملك ألكسندر األكبر ذي 

  :القرنین
 

:مرشد إلى اإللحادكتب   
 

:جاء في القرآن  
 

َذ     ) ٦٠(ْو َأْمِضَي ُحُقبًا َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ال َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن أَ { ا َفاتََّخ ِسَیا ُحوَتُھَم ا َن َفَلمَّا َبَلَغا َمْجَمَع َبْیِنِھَم
َت ِإْذ أَ  ) ٦٢(َفَلمَّا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقیَنا ِمْن َسَفِرَنا َھَذا َنَصبًا ) ٦١(َسِبیَلُھ ِفي اْلَبْحِر َسَربًا   اَل َأَرَأْی ى   َق ا ِإَل َوْیَن

ًا       ِر َعَجب ِغ      ) ٦٣(الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسیُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِني ِإالَّ الشَّْیَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبیَلُھ ِفي اْلَبْح ا َنْب ا ُكنَّ َك َم اَل َذِل َق
ًا    ِدَنا آَتْیَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمنَ َفَوَجَدا َعْبدًا ِمْن ِعَبا) ٦٤(َفاْرَتدَّا َعَلى آَثاِرِھَما َقَصصًا   ُدنَّا ِعْلم ْن َل : الكھف  } )٦٥(اُه ِم

٦٥-٦٠  
  

  أي زمانًا: حقبًا
  .١٠: الرعد }وسارب بالنھار{ : مذھبا، یسرب یسلك، ومنھ :سربا

  
 

:وروى البخاري في صحیحھ  
  

  :قلت البن عباس: أخبرني سعید بن جبیر قال: قالحدثنا عمرو بن دینار : حدثنا سفیان:  حدثنا الحمیدي-  ٤٧٢٥
كذب عدو :  إن نوفا البكالي یزعم أن موسى صاحب الخضر لیس ھو موسى صاحب بني إسرائیل، فقال ابن عباس

إن موسى قام خطیبا في بني إسرائیل، : (أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: حدثني أبي بن كعب: اهللا
إن لي عبدا بمجمع البحرین ھو : أنا، فعتب اهللا علیھ إذ لم یرد العلم إلیھ، فأوحى اهللا إلیھ: أعلم؟ فقالأي الناس : فسئل

تأخذ معك حوتا فتجعلھ في مكتل، فحیثما فقدت الحوت فھو ثم، فأخذ : یارب فكیف لي بھ؟ قال: أعلم منك، قال موسى
نون، حتى إذا أتیا الصخرة وضعا رؤوسھما فناما، حوتا فجعلھ في مكتل، ثم انطلق وانطلق معھ بفتاه یوشع بن 

واضطرب الحوت في المكتل فخرج منھ فسقط في البحر، فاتخذ سبیلھ في البحر سربا، وأمسك اهللا عن الحوت جریة 
الماء فصار علیھ مثل الطاق، فلما استیقظ نسي صاحبھ أن یخبره بالحوت، فانطلقا بقیة یومھما ولیلتھما، حتى إذا كان 

ولم یجد موسى النصب حتى جاوزا المكان : آتنا غدائنا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال: لغد قال موسى لفتاهمن ا
أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة، فإني نسیت الحوت، وما أنسانیھ إال الشیطان أن أذكره، : الذي أمر اهللا بھ، فقال لھ فتاه

ذلك ما كنا نبغي، فارتدا : سربا، ولموسى ولفتاه عجبا، فقال موسىفكان للحوت : واتخذ سبیلھ في البحر عجبا، قال
رجعا یقصان آثارھما حتى انتھیا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ثوبا، فسلم علیھ موسى، : على آثارھما قصصا، قال

ما علمت نعم، أتیتك لتعلمني م: موسى بني إسرائیل؟ قال: أنا موسى، قال: وأنى بأرضك السالم، قال: فقال الخضر
إنك لن تستطیع معي صبرا، یا موسى إني على علم من علم اهللا علمنیھ ال تعلمھ أنت، وأنت على علم من : رشدا قال

فإن : ستجدني إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا، فقال لھ الخضر: علم اهللا علمكھ اهللا ال أعلمھ، فقال موسى
 ذكرا، فانطلقا یمشیان على ساحل البحر، فمرت سفینة فكلموھم أن اتبعتني فال تسألني عن شيء، حتى أحدث لك منھ

یحملوھم، فعرفوا الخضر فحملوھم بغیر نول، فلما ركبا في السفینة، لم یفجأ إال والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
ئت شیئا إ مرا، قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى سفینتھم فخرقتھا لتغرق أھلھا، لقد ج: السفینة بالقدوم، فقال لھ موسى

وقال رسول : ال تؤاخذني بما نسیت وال ترھقني من أمري عسرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبرا، قال: قال
وجاء عصفور فوقع على حرف السفینة، فنقر في : وكانت األولى من موسى نسیانا، قال: اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ك من علم اهللا، إال مثل ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، ثم خرجا ما علمي وعلم: البحر نقرة، فقال لھ الخضر
من السفینة، فبینا ھما یمشیان على الساحل، إذ أبصر الخضر غالما یلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسھ بیده فاقتلعھ 

لك إنك لن تستطیع معي ألم أقل : أقتلت نفسا زاكیة بغیر نفس، لقد جئت شیئا نكرا، قال: بیده فقتلھ، فقال لھ موسى
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إن سألتك عن شيء بعدھا فال تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى : وھذا أشد من األولى، قال: صبرا، قال
مائل، فقام الخضر فأقامھ : إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا فأبوا أن یضیفوھما، فوجدا فیھا جدارا یرید أن ینقض، قال

 - ھذا فراق بیني وبینك {:  أتیناھم فلم یطعمونا ولم یضیفونا، لو شئت ال تخذت علیھ أجرا، قالقوم: بیده، فقال موسى
وددنا أن موسى كان صبر : (فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. } ذلك تأویل ما لم تسطع علیھ صبرا-إلى قولھ 

  ).حتى یقص اهللا علینا من خبرھما
وأما الغالم : وكان یقرأ. وكان أمامھم ملك یأخذ كل سفینة صالحة غصبا: أفكان ابن عباس یقر: قال سعید بن جبیر

  .فكان كافرا وكان أبواه مؤمنین
  
  

أخبرني یعلى بن مسلم وعمرو : أن ابن جریح أخبرھم قال: أخبرنا ھشام بن یوسف:  حدثنا إبراھیم بن موسى-  ٤٧٢٦
  :ما قد سمعتھ یحدثھ عن سعید قالبن دینار، عن سعید بن جبیر، یزید أحدھما على صاحبھ، وغیرھ

أي أبا عباس، جعلني اهللا فداءك، بالكوفة رجل قاص یقال لھ نوف، : سلوني، قلت:  إنا لعند ابن عباس في بیتھ، إذ قال
حدثني : قال ابن عباس: قد كذب عدو اهللا، وأما یعلى فقال لي: یزعم أنھ لیس بموسى بني إسرائیل، أما عمرو فقال لي

ذكر الناس یوما، حتى إذا : موسى رسول اهللا علیھ السالم، قال: (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قالأبي بن كعب 
ال، فعتب : أي رسول اهللا، ھل في األرض أحد أعلم منك؟ قال: فاضت العیون ورقت القلوب ولى، فأدركھ رجل فقال

أي رب، اجعل لي علما أعلم : بمجمع البحرین، قال: قالأي رب، فأین؟ : بلى، قال: علیھ إذ لم یرد العلم إلى اهللا، قیل
خذ نونا میتا، حیث ینفخ فیھ الروح، فأخذ : قال: حیث یفارقك الحوت، وقال لي یعلى: قال: ذلك بھ، فقال لي عمرو

 جل ما كلفت كثیرا، فذلك قولھ: ال أكلفك إال أن تخبرني بحیث یفارقك الحوت، قال: حوتا فجعلھ في مكتل، فقال لفتاه
فبینما ھو في ظل صخرة في مكان ثریان، إذ :  قال-  لیست عن سعید - یوشع بن نون، . }وإذ قال موسى لفتاه{ذكره 

ال أوقظھ، حتى إذا استیقظ نسي أن یخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، : تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه
 وحلق بین إبھامیھ -ھكذا كأن أثره في حجر :  لي عمروقال. فأمسك اهللا عنھ جریة البحر، حتى كأن أثره في حجر

 أخبره فرجعا، - لیست ھذه عن سعید -قد قطع اهللا عنك النصب :  لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال-واللتین تلیانھما 
وبھ، مسجى بث: على طنفسة خضراء على كبد البحر، قال سعید بن جبیر: قال لي عثمان بن أبي سلیمان. فوجدا خضرًا

ھل بأرضي من سالم، من : قد جعل طرفھ تحت رجلیھ وطرفھ تحت رأسھ، فسلم علیھ موسى فكشف عن وجھھ وقال
: جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال: فما شأنك؟ قال: قال. نعم: موسى بني إسرائیل؟ قال: أنا موسى، قال: قال: أنت

 ال ینبغي لي  ال ینبغي لك أن تعلمھ وإن لك علمًا إن لي علمًاأما یكفیك أن التوراة بیدیك، وأن الوحي یأتیك؟ یا موسى،
واهللا ما علمي وما علمك في جنب علم اهللا، إال كما أخذ ھذا الطائر : أن أعلمھ، فأخذ طائر بمنقاره من البحر، فقال

لساحل اآلخر، ، تحمل أھل ھذا الساحل إلى أھل ابمنقاره من البحر، حتى إذا ركبا في السفینة وجدا معابر صغارًا
  : قال- عبد اهللا الصالح : عرفوه، فقالوا

أخرقتھا لتغرق أھلھا، لقد جئت : ، قال موسى ال نحملھ بأجر، فخرقھا ووتد فیھا وتدًا-نعم : خضر، قال: قلنا لسعید
، طًا، والوسطى شرألم أقل إنك لن تستطیع معي صبرا، كانت األولى نسیانًا:  قال- منكرا :  قال مجاھد- شیئا إمرا 

وجد : قال سعید: قال یعلى.  فقتلھال تؤاخذني بما نسیت وال ترھقني من أمري عسرا، لقیا غالمًا: ، قالوالثالثة عمدًا
 لم تعمل -  زكیة بغیر نفس أقتلت نفسًا:  فأضجعھ ثم ذبحھ بالسكین، قال ظریفًا كافرًا یلعبون، فأخذ غالمًاغلمانًا

 -  یرید أن ینقض فأقامھ  فانطلقا فوجدا جدارًا-  زكیًااكیة مسلمة، كقولك غالمًازكیة ز: بالحنث، وكان ابن عباس قرأھا
 لو شئت ال تخذت - فمسحھ بیده فاستقام : حسبت أن سعیدا قال:  قال یعلى-  فاستقام -قال سعید بیده ھكذا، ورفع یده 

یزعمون عن غیر . أمامھم ملك: باس وكان أمامھم، قرأھا ابن ع-  وكان وراءھم - نأكلھ أجرًا:  قال سعید- علیھ أجرا 
 ملك یأخذ كل سفینة غصبا، فأردت إذا ھي مرت بھ - أنھ ھدد بن بدد، والغالم المقتول اسمھ یزعمون جیسور : سعید

 كان -  ومنھم من یقول سدوھا بقارورة، ومنھم من یقول بالقار - أن یدعھا لعیبھا، فإذا جاوزوا أصلحوھا فانتفعوا بھا 
 وكفرا، أن یحملھما حبھ على أن یتابعاه على دینھ، فأردنا أن ، فخشینا أن یرھقھما طغیانًاان كافرًاأبواه مؤمنین وك

).  زكیة، وأقرب رحما، ھما بھ أرحم منھما باألول الذي قتل خضر منھ زكاة، لقولھ أقتلت نفسًایبدلھما ربھما خیرًا
  .إنھا جاریة: عن غیر واحد: فقالأنھما أبدال جاریة، وأما داوا بن أبي عاصم : وزعم غیر سعید

  



 ٣١٨

قلت البن : حدثني سفیان بن عیینة، عن عمرو ابن دینار، عن سعید بن جبیر قال:  بن سعید قال حدثني قتیبة-  ٤٧٢٧
  :عباس

حدثنا أبي بن كعب، عن . كذب عدو اهللا: أن موسى بني إسرائیل لیس بموسى الخضر، فقال:  یزعمكالي إن نوفا الب
أنا، فعتب اهللا : أي الناس أعلم؟ قال: قام موسى خطیبا في بني إسرائیل، فقیل لھ: (اهللا علیھ وسلم قالرسول اهللا صلى 

أي رب، كیف : قال. بلى، عبد من عبادي بمجمع البحرین، ھو أعلم منك: علیھ، إذ لم یرد العلم إلیھ، وأوحى إلیھ
فخرج موسى ومعھ فتاه یوشع بن نون، : بعھ، قالتأخذ حوتا في مكتل، فحیثما فقدت الحوت فات: السبیل إلیھ؟ قال

وفي حدیث غیر : قال سفیان. فوضع موسى رأسھ فنام: ومعھما الحوت، حتى انتھیا إلى الصخرة فنزال عندھا، قال
وفي أصل الصخرة عین یقال لھا الحیاة، ال یصیب من مائھا شيء إال حیي، فأصاب الحوت من ماء تلك : عمرو قال
ولم یجد : اآلیة، قال. }آتنا غداءنا{: رك وانسل من المكتل فدخل البحر، فلما استیقظ موسى قال لفتاهفتح: العین، قال

اآلیة، . }أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت{: النصب حتى جاوز ما أمر بھ، قال لھ فتاه یوشع بن نون
فلما انتھیا : ت، فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا، قالفرجعا یقصان في آثارھما، فوجدا في البحر كالطاق ممر الحو: قال

موسى : أنا موسى، قال: وأنى بأرضك السالم، فقال: إلى الصخرة، إذ ھما برجل مسجى بثوب، فسلم علیھ موسى، قال
یا موسى إنك على علم من : قال لھ الخضر. ھل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا: نعم، قال: بني إسرائیل؟ قال

  فإن: بل أتبعك؟ قال: قال.  اهللا علمكھ اهللا ال أعلمھ، وأنا على علم من علم اهللا علمنیھ اهللا ال تعلمھعلم
فانطلقا یمشیان على الساحل، فمرت بھما سفینة فعرف . اتبعتني فال تسألني عن شيء حتى أحدث لك منھ ذكرا

ووقع عصفور على حرف السفینة، : قال. ینةبغیر أجر، فركبا السف: الخضر، فحملوھم في سفینتھم بغیر نول، یقول
ما علمك وعلمي وعلم الخالئق في علم اهللا، إال مقدار ما غمس ھذا : فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى

قوم حملونا بغیر نول، : فلم یفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفینة، فقال لھ موسى: العصفور منقاره، قال
اآلیة، فانطلقا إذا ھما بغالم یلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر } لقد جئت{: ینتھم فخرقتھا لتغرق أھلھاعمدت إلى سف

ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي : أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس، لقد جئت شیئا نكرا، قال: برأسھ فقطعھ، قال لھ موسى
إنا : ھكذا فأقامھ، فقال لھ موسى:  أن ینقض، فقال بیده فأبوا أن یضیفوھما فوجدا فیھا جدارا یرید-  إلى قولھ -صبرا 

ھذا فراق بیني وبینك، سأنبئك بتأویل ما : دخلنا ھذه القریة فلم یضیفونا ولم یطعمونا، لو شئت ال تخذت علیھ أجر، قال
). ماوددنا أن موسى صبر حتى یقص علینا من أمرھ: فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. لم تستطع علیھ صبرا

  .وكان أمامھم ملك یأخذ كل سفینة صالحة غصبا، وأما الغالم فكان كافرا: وكان ابن عباس یقرأ: قال
 
 

: ولنقارن ھذه األسطورة باألسطورة الواردة في سفر حزقیال     

 
. ِت َنْحَو اْلَمْشِرِق، َألنَّ َوْجَھ اْلَبْیِت َنْحَو اْلَمْشِرِقُثمَّ َأْرَجَعِني ِإَلى َمْدَخِل اْلَبْیِت َوِإَذا ِبِمَیاٍه َتْخُرُج ِمْن َتْحِت َعَتَبِة اْلَبْی١(

ُثمَّ َأْخَرَجِني ِمْن َطِریِق َباِب الشَِّماِل َوَداَر ِبي ِفي الطَِّریِق ٢. َواْلِمَیاُه َناِزَلٌة ِمْن َتْحِت َجاِنِب اْلَبْیِت اَألْیَمِن َعْن َجُنوِب اْلَمْذَبِح
َوِعْنَد ُخُروِج ٣. َباِب اْلَخاِرِجيِّ ِمَن الطَِّریِق الَِّذي َیتَِّجُھ َنْحَو اْلَمْشِرِق، َوِإَذا ِبِمَیاٍه َجاِرَیٍة ِمَن اْلَجاِنِب اَألْیَمِنِمْن َخاِرٍج ِإَلى اْل

ُثمَّ َقاَس َأْلًفا َوَعبََّرِني ِفي ٤. َیاُه ِإَلى اْلَكْعَبْیِنالرَُّجِل َنْحَو اْلَمْشِرِق َواْلَخْیُط ِبَیِدِه، َقاَس َأْلَف ِذَراٍع َوَعبََّرِني ِفي اْلِمَیاِه، َواْلِم
ُثمَّ َقاَس َأْلًفا، َوِإَذا ِبَنْھٍر َلْم َأْسَتِطْع ُعُبوَرُه، َألنَّ ٥. ُثمَّ َقاَس َأْلًفا َوَعبََّرِني، َواْلِمَیاُه ِإَلى اْلَحْقَوْیِن. اْلِمَیاِه، َواْلِمَیاُه ِإَلى الرُّْكَبَتْیِن

 .ِمَیاَه َطَمْت، ِمَیاَه ِسَباَحٍة، َنْھٍر َال ُیْعَبُراْل
َوِعْنَد ُرُجوِعي ِإَذا َعَلى َشاِطِئ النَّْھِر ٧. ُثمَّ َذَھَب ِبي َوَأْرَجَعِني ِإَلى َشاِطِئ النَّْھِر. »َأَرَأْیَت َیا اْبَن آَدَم؟«: َوَقاَل ِلي٦

ھِذِه اْلِمَیاُه َخاِرَجٌة ِإَلى الدَّاِئَرِة الشَّْرِقیَِّة َوَتْنِزُل ِإَلى اْلَعَرَبِة َوَتْذَھُب ِإَلى «: َوَقاَل ِلي٨. اَكَأْشَجاٌر َكِثیَرٌة ِجدا ِمْن ُھَنا َوِمْن ُھَن
َوَیُكوُن السََّمُك َكِثیًرا . لنَّْھَراِن َتْحَیاَوَیُكوُن َأنَّ ُكلَّ َنْفٍس َحیٍَّة َتِدبُّ َحْیُثَما َیْأِتي ا٩. ِإَلى اْلَبْحِر ِھَي َخاِرَجٌة َفُتْشَفى اْلِمَیاُه. اْلَبْحِر

ِمْن َعْیِن َجْدٍي . َوَیُكوُن الصَّیَّاُدوَن َواِقِفیَن َعَلْیِھ١٠. ِجدا َألنَّ ھِذِه اْلِمَیاَه َتْأِتي ِإَلى ُھَناَك َفُتْشَفى، َوَیْحَیا ُكلُّ َما َیْأِتي النَّْھُر ِإَلْیِھ
َأمَّا َغِمَقاُتُھ َوِبَرُكُھ ١١. ُكوُن ِلَبْسِط الشَِّباِك، َوَیُكوُن َسَمُكُھْم َعَلى َأْنَواِعِھ َكَسَمِك اْلَبْحِر اْلَعِظیِم َكِثیًرا ِجداِإَلى َعْیِن ِعْجَالِیَم َی

 َشَجٍر ِلَألْكِل، َال َیْذُبُل َوَرُقُھ َوَال َیْنَقِطُع َوَعَلى النَّْھِر َیْنُبُت َعَلى َشاِطِئِھ ِمْن ُھَنا َوِمْن ُھَناَك ُكل١٢ُّ. ُتْجَعُل ِلْلِمْلِح. َفَال ُتْشَفى
  ١٢-١: ٣٧حزقیال) .ُكلَّ َشْھٍر ُیَبكُِّر َألنَّ ِمَیاَھُھ َخاِرَجٌة ِمَن اْلَمْقِدِس، َوَیُكوُن َثَمُرُه ِلَألْكِل َوَوَرُقُھ ِللدََّواِء. َثَمُرُه
 



 من أین جاء محمد بقصتھ عن قتل العبد الصالح أو النبي للطفل؟
 

ا ) إلیاس أو الخضر أو العبد الصالح(یحكي قرآن محمد عن قصة قتل إیلیا  رة ال سند لھ لطفل صغیر بريء تحت دعاوى خطی
ـ  ر س و كب ان ل ل ك ھ فالطف ب قول ان، فحس وق اإلنس دل وحق انون والع ن الق را{م ا وكف ا طغیان ًیرھقھم ة و} َ ن أن جمل ك ع ناھی

دعوى  ة ب ًیرھقھما طغیانا مجرد جملة مطاطیة ال تصلح كتھمة جنائیة تستدعي الحكم بقتل نفس، فھنا نرى تبریر قتل نفس بریئ
ة ومحاسبة  ال یجوز محاكم ًأنھا سوف تفعل شیئا لم تفعلھ بعد، ولو بدعوى علم هللا المزعوم الوھمي الكلي للغیب والمستقبل، ف

ي فرد على شيء  ھ ف ة حق ت بصورة متعصبة إرھابی ر أن دتك فتعتب لم یرتكبھ، ثم الجریمة المزعومة وھي أال یتبع شخص عقی
ق ًاختیار العقیدة الذي ھو من الحریات والحقوق األساسیة لإلنسان، تعتبره كفرا وزندقة وج ة وضیق أف ریمة، ثمتربط في جھال

دا ألن ...مي كالطغیان والظلم والجور والفسقبین العقائد المخالفة لك وكل ما ھو سيء ووحشي وإجرا ًإلخ ھذه القصة خطرة ج
ل إنسان دون سبب أو  ت قت و كان ى ل ھ حت مغزاھا المبطن كان السماح لمحمد بفعل أي شيء تحت ادعائھ للنبوة وتحصین أفعال

ات، إن ت ة وتھویم ة مطاطی ن تھم ارة ع نص عب وة ألي ألنھ تفوه بأبیات من شعر ناقد لھ ولإلسالم، كل ال دعي النب ل م ر قت بری
ى سؤال أو معضلة  دنا إل ة، یعی س المزاعم الوھمی د األخرى تحت نف شخص بدعوى أنھا أوامر إلھیة، أو قتال أصحاب العقائ

و : یوثیرو الفیلسوف الجریكي القدیم ذلك، ول ھ ب د عّرف ھ ق ى نحو موضوعي أم ألن اإلل ھ عل ي ذات ر ف ھ خی ر ألن ر خی ھل الخی
ًأو نص دیني أن فعال شریرا ھو خیر فھل نصدق باطال كھذا؟ادعى إلھ مزعوم  ًً! 

 
ذ  ن تلمی ك القصة ع د تل في بحثنا عن قصة مماثلة في تراث الیھود عن قتل شخص مقدس لطفل أو أطفال حسب األساطیر، نج

ًالذي لعن أطفاال صغارا أبریاء حسب األسطو) الیسع في القرآن(ّالنبي إیلیا وخلیفتھ، النبي إلیشع  ھ رً اداتھم ل بھم ومن ة لمجرد لع
 ! وھم أطفال ال یدركون بلفظة یا أقرع على سبیل اللعب والمشاغبة الطفولیة، فخرجت دببة ومزقتھم وافترستھم

 
َثم صعد من ھناك إلى بیت إیل٢٣( َ َ َِّ ِِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ْ َوفیما ھو صاعد في الطریق إذا بصبیان صغار خرجوا من ا. ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ٍُ ٍ ْ ِ َ ِ َِ ِ َّ ٌ َ ھَ ُلمدینة وسخروا منھ وقالوا ل ُ َُ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ :
ُاصعد یا أقرع« َ َ َْ َ ْ ُاصعد یا أقرع! ْ َ َ َْ َ ْ تا ٢٤. »!ْ وعر وافترس ن ال ان م ب، فخرجت دبَّت رَّ م ال نھم باس یھم ولع ھ ونظر إل َفالتفت إلى ورائ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َِّ ُِ ِْ ْْ َْ َ َ َِ ِ

ِمنھم اثنین وأربعی ُ َِ ْ َْ َ ِ َ ْ ُ ًن ولداْ َ َ ِوذھب من ھناك إلى جبل الكرمل، ومن ھناك رجع إلى السَّامرة٢٥. َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ َِ َ ََ ُ َ ُْ َْ َِ ِْ َ  ٢٥-٢٣: ٢الملوك الثاني) .ْ
 

ا ا رھیب ًھذا یبدو ألي عاقل فكرا إجرامی ً ا: ً ات م ھ بكلم ريء لتفوھ ل ب ل طف ة ١!قت رة أخالقی ا سبب حرجا ومشكلة كبی ذا حتم ً ھ ً
 .ین والمتفكرین في حماقة قصة كھذه للالھوتیین ورجال الدین الیھوديمعترضین والمفكروالھوتیة من ال

 
تقلتین  ج قصتین مس ر دم ة، عب ة التالی ق القصة التبریری ألیف وتلفی زمن الالحق لت ي ال ربیین ف ن ال و الھاجادة م لذلك لجأ مؤلف

ر واھي إجرامي ال ھ تبری م أن ة رغ دة تبریری ى القصة مختلفتین، واختالق قصة جدی ة عل ا للتغطی اء وعنصرا إجرامی ل غب ً تق ً
 ..الكتابیة األصل

 
 : أساطیر الیھود من كتاب٤ في ج Elisha نقرأ عن إلیشع

 
انوا یكسبون " إبراء"معجزتھ الثانیة  د ك ذین ق اس ال ھ نفسھ، ألن الن ى إیذائ میاه أریحا، بحیث صارت صالحة للشرب، أدت إل

راءة كل _إن إلیشع. ِّا ساخطین للغایة على النبي إلفساده تجارتھممعایشھم ببیع الماء الصحي كانو ن ق ٍالذي مكنتھ قواه النبویة م
لذلك لعنھم، ". لیس بھم وال حتى رائحة الصالح حولھم"علم أنھم ھم وأسالفھم وذریتھم _من الماضي والمستقبل لھؤالء التجار

ود  ة للوج ت غاب أة انبثق ت ًفج ا التھم ة لھ ة الغازی ذمرینوالدبب تحقین . التجار المت ر مس خاص األشرار غی ؤالء األش ن ھ م یك ل
د خضع للغضب ٍالعقاب الذي نالوه، رغم ذلك فإن إلیشع جعل یمر بمرض خطیر، على سبیل التأدیب لكونھ ق َ َِ د . ُ و ق ذا ھ ي ھ ف

ھ. شابھ أستاذه إیلیا یادة علی ل الس ر . لقد سمح للغضب والحماسة بنی د ابتغى هللا أن یتطھ ذه النقیصةُلق ن ھ ان م ان العظیم . النبی
ھ وة، واضطر للجوء لوسائل مصطنعة لتنشیطھا بداخل ھ روح النب . ًووفقا لذلك، عندما وبخ إلیشع یربعام ملك إسرائیل، ھجرت

ًوكمعلمھ، كان إلیشع دائما مستعدا لمساعدة الفقیر والمحتاج  إلخ.....ً
 

 Elisha على قصة ٤ مالحظة٦من ج
 

 Sotah 46b-47aال ، ح رفوا كأطف ذین تص ارا وال اال كب ل رج وا أوالدا، ب م یكون ع ل ن إلیش اخرین م إن الس ادة ف ب الھاج ًس ًً
ن سمجین ھ م ي طریق ي ف وا واجبھم واصطحبوا النب انوا فعل و ك وم، فل ً، وحسب الھاجادة لم یكن قادة أریحا أبریاء تماما من الل

 .تھم، ولما كان قد حدث الحادث المؤسفمدینة بیت إیل، لما جرؤ أحد على إھانة النبي في حضر
                                                

ً تحت حكم اإلخوان لطفل مسیحي تحت دعوى ازدراء اإلسالم ھاجت الدنیا غضبا وسخریة واستھجانا لعملیة اعتقال طفل ال یدرك شیئا ٢٠١٢ت الشرطة بمصر عاملما اعتقل 1 ً ً
ال ولطالما قرأ! وقد أفرج عنھ بعدھا بساعات! ًبتھمة دینیة الطابع تحجر على حریة الرأي أساسا وفي منتصف اللیل من بیت والدیھ رض أطف الم من تع نا ما یثیر استھجان الع

ھ ١٥قصة محاولة قتل الطفلة البطلة مالال . فلسطینیین لعنف إسرائیلي رأي وتواجھ ة وال ى الكلم ذلك تخش  سنة في باكستان على ید تنظیم طالبان تعكس أنظمة رعدیدة جبانة ك
 .ات تعني موتھا كالشمس بظھورھا تجفف برك المستنقعات العفنة وتقضي على مواطن الوباءبالسیف والمسدس والقنبلة ألنھا تعلم ان حریة الرأي وتدفق المعلوم



 .یعني كما نرى محاولة إنسانیة سامیة لتحویر النص الواضح الصریح من ربیین متحضرین إلى حد ما ذوي توجھ إنساني
 

ا  ة، ولم ات كاإلنجلیزی ض اللغ ي بع ان ف ى اسماھما متقارب إن إلیشع ھو تلمیذ إلیلیا، وخلیفتھ في ادعاآت النبوة األسطوریة، حت
ي  ٍكان شخص إلیشع وأساطیره في سیاقھا التاریخي األسطوري اإلسرائیلي مجھوال تماما للعرب وصعب على محمد وضعھ ف َ ُ ً ً

ا  ى قصة إیلی د الصالح(سیاق كامل واضح بدینھ الجدید، اكتفى بنقل القصة إل القرآن) العب ذكور ب ذه . الم ولكي ال یحكي كل ھ
ى بعنصر الفكرة األساسیة فی ة القصة اكتف ة تمییزی ة حسب تصورات دینی زمین بالدیان ى صالحین أي ملت وي الفت ا وجعل أب ھ

ر  . تكفیریة سقیمة وضیقة األفق ن أكب الم م ود وع ن أبطال الیھ ن الوي وھو بطل م ي یشوع ب ر الرب ا استبدل الحب ھكذا مثلم
دى  ن عمرام األسطوري المعروف ل تھم علمائھم، لكن غیر معروف لتراث العرب، بشخص موسى ب ر أشعار أقلی العرب عب

ِالمسیحیة والیھودیة والدینییھم المتألھین المقاربین ألفكار أھل الكتاب الذین عرفوا بالحنفاء ُ. 
 

ًلقد عرف التراث الیھودي الھاجادي والمسیحي األبوكریفي قصصا أخرى نادرة عن قتل طفل أو نفس بریئة تحت دعوى أنھا 
ًعندما كان طفال بإلقائھ من على كتفھ  Rabshakehً قتل أخا البنھ منسى یٌدعى ربشاقي قیا فنقرأ أن الملك حزًسترتكب آثاما،

 ًألنھ تفوه بجملة ساخرة أوحت ألبیھ أنھ سیصیر وثنیا لما یكبر في المستقبل
 

رد علیھ رأس أبینا األصلع یصلح لشي السمك، ف: ًحمل الملك حزقیا طفلیھ على كتفیھ ذاھبا إلى بیت المدراش، فقال منسى
 إلخ...ًغاضبا من ھذا الكالم أزلق حزقیا ولدیھ عن كتفیھ." ًإنھ یصلح تماما لتقدیم القرابین لألصنام: "أخوه

 
Berakot 10a, but not in our editions, the passage is supplied by Rabbinovicz in Variae Lectiones, from Munich 
MS, and old sources, compare also Gaster in Exempla234 

 
ًطبعا كالم غیر معقول، قتل طفل بسبب تفوھھ بدعابة یعتبرھا مھووس دینیا كفرا وھرطقة تستوجب سفك الدماء والتكفیر  ً ً

 .للطفل
 
 

 وھو كتاب غیر قانوني ذو خلفیة غنوسیة تدعو إلى نبذ الفعل الجنسي، Acts of Peter) أعمال بطرس(لدینا كذلك في سفر 
ًأن حارسا لملك طلب من بطرس أن یدعو لبنتھ، فقال أنھ سیدعو هللا أن یفعل لھا ما یالئمھا، فكان أن اماتھا هللا، قصة تقول 

 عن أنھا تخلصت من متاعب وآثام الحیاة وذھبت للحیاة ولما اعترض الحارس المفجوع ببنتھ ولم یقتنع بحجج بطرس السخیفة
ام بطرس حسب األسطورة بإحیائھا لھ، فتمنح نفسھا لعبد ألبیھا، ثم یھربان قف، المقدسة الطھارة حسب تصورات الغنوسیین

ًلحبھما بعضھما، وھي طبعا مصیبة وجریمة وھول وأھوال حسب التصور الدیني التقلیدي الخزعبلي التعس ضیق [ًسویا، 
ًاألفق، خاصة مع اعتبارھم المستعبدین بشرا درجة ثانیة أو شیئا ما غیرھم ً[. 



    األصل األصل األصلتعلیم یهوديتعلیم یهوديتعلیم یهودي _ _ _}}} ذلك غدا ذلك غدا ذلك غداٌ إني فاعٌل إني فاعٌل إني فاعلٍن لشيٍءن لشيٍءن لشيءَّقولَّقولَّقولوال توال توال ت{{{
 

 CENSOR AND AVENGERعنوان مراقب ومنتقم /موضوع إیلیا/نقرأ القصة التالیة في كتاب أساطیر الیھود
 

ً يعتبر إيليـا أنـه واجبـه أن يجبـر النـاس علـى هجـر عـادة سـيئة، ذات مـرة كـان رجـل غنـي ذاهبـا لمـزاد مـفي بعض األحيان ّ ٍواش، وحمـل معـه مبلـغ مـال ٍ َ ِ
ًلقد أوقف من قبل غريـب لـم يكـن سـوى إيليـا الـذي سـأله عـن غـرض رحلتـه، فأجـاب الـذي سـيكون مشـتريا. ًكافيا لشراء ثيران ٍ ِ َِ ِ ٌأنـا ذاهـب لشـراء : "ُ

ًأشــتري ماشــية ســواء يرضــي اهللا أو ال س! هــراء: "ـفـرد علـيـه]. المـتـرجم_إن شــاء اهللا/أو إن يرضــى اهللا". [ـقـل، إن أرضــى اهللا: "اســتحثه إيلـيـا". ماشــية
َإنـنـي أحمــل المــال مـعـي، والصــفقة ســوف تنجــز! يرضــيه  اكتشــف بوصــوله إـلـى الســوق،. وانصــرف." ٍلكــن ـلـيس دون حــظ جـيـد: "ـقـال ـلـه الغرـيـب." ُ

ًلمــرة ســلك طريقــا أخــرى ا ًوانطلــق ثانـيـة فــي رحلتــه، لكــن هــذه. َمشــتري الماشــية ضــياع صــرته، واحـتـاج للعــودة إلــى البيــت ليمــد نفســه بمــال آخــر
ً عجـوزا كـان لـه معـه نفـس القصـة تمامـا كـالتي مـع الغريـب األولًلكـن لدهشـته قابـل رجـال. ليتجنب الغريب ذا الفأل السـيء ًمجـددا احتـاج للعـودة . ً

َهللا، أنتـوي شـراء ثيـرانِإن يـرض ا: "ٌعنـدما سـأله غريـب ثالـث عـن هـدف رحلتـه، أجـاب. َبهـذه المـرة كـان قـد تعلـم درسـه. ًإلى البيت ليجلـب مـاال ُ ."
ٌلدهشة التاجر، عندما عرض عليـه زوج مـن الماشـية وكـان ثمنهمـا يتجـاوز مبلـغ المـال الـذي كـان. َتمنى له الغريب النجاح، وتحقق تمنيه َ ِ  معـه، وجـد ُ

َالحقـا بـاع نفـس زوج الثيـران للملـك بـثمن جـد. الصرتين اللتين كان قد فقدهما في رحلتيـه األولـى والثانيـة ًير باالعتبـار، وصـار ثريـا جـداً لقـد أجبـر . ً
َإيليا تاجره على التواضع إلى اهللا ّ. 

 
Alphabet of Ben Sira 9b-10a, compare Jewish encyclopedia: Ben Sira Alphabet, and Levi in R.E.J 53: 
66 

 

كورنثوس : د الجدید المسیحي كذلك وشائعةمعروفة لكتبة العھ] أو إن شاء هللا" [إن أرضى الرب"العادة التقیة لقول : مالحظة
 Neumark, Geshichte، وألفالطون انظر المراجع المشار إلیھا في ١٥: ٤، رسالة یعقوب٣: ٦، العبرانیین١٩: ٤األولى

der judishen philosphie 2: 292 
 

 :قارن مع ما ورد في القرآن المحمدي
 

 

ِوال تقولن لشيء إني فاعٌل ذل{ ِ َِ ََ ِّ ِ ٍ ْ َ َّ ُ َ َ ًك غدا َ َ بَّك إذا نسیت وقل عسى أن یھدین ربي ألقرب من ھذا } ٢٣{َ َإال أن یشاء هللا واذكر رَّ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َ َّ َِّ ِ ْ ْ ُ ََّ ََ َ ِ ِْ ُ َ
ًرشدا  َ  ٢٤-٢٣:الكھف}} ٢٤{َ

 
 

ھ مستعینین بمسیحیی ي (نوقد أورد ھذه الجملة كرد على تأخره في اإلجابة عن أسئلة صعبت علیھ طرحھا قرشیون علی ورد ف
زمن ادم ال رواة لتق ن ال ر مقصود م  )المصادر اإلسالمیة من سیرة وحدیث أنھم یھود ونحن نجزم أن ذلك خطأ وخلط ووھم غی

ام أھل الكھف وأسطورة  ن قصة السبعة النی دس الشائع ع اب المق في األساطیر والالھوت فسألوه عن أشیاء غیر متاحة بالكت
م المق ندر األعظ كندر أو ألكس اء اإلس ن علم ھ م د مراجع ات عن ى إجاب ر عل ى عث أخر حت ا ت دس، فلم ة روح الق دوني وماھی

ًیساعدونھ، علل تأخره بأنھا مشیئة إلھیة ولیس تأخرا مكشوفا یكشف عدم اعتماده على إلھ كلي العلم والقدرة مزعوم ً. 
 
 
 

 :ورد في القرآن كذلك
 
َإنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الج{ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ َْ َْ َ ََّ َِ َنة إذ أقسموا لیصرمنھا مصبحین ْ ِ ُ ُ ُ ِِ ْ َْ َ ََّ َ َِّ ْ َ ْ َوال یستثنون } ١٧{ِ ُ ْ َ ْ َ َ ك } ١٨{َ ب ن رَّ ا طائف م َفطاف علیھ َ َِّ ِّ ٌِ َ َ ََ ْ َ

َوھم نائمون  ُ ِ َ ُْ ریم } ١٩{َ ِفأصبحت كالصَّ ِ َ ْ َ َ ْ َ  إال إن یشاء هللا: أي لم یقولوا ٢٠-١٧: القلم}} ٢٠{َ
 
 

ًلیا بعدما رفع حیا إلى السماء أدوارا مختلفة من تعلیم الناس ومكافأة األخیار ومعاقبة األشرار ًنالحظ أنھ وفقا للھاجادة ینسب إلی ً
دعى  ى مالك ی ھ تحول إل الوا بأن ص سماوي، وق ن مخل وع م والظھور في أشكال عدیدة ومناظرة األحبار ومناقشتھم، كدور ن

ذي لع دور ال س ال ي السفر میتاترون، وبذلك لعب في الكتابات الھاجادیة نف وخ ف ة المبكرة إخن ات الیھودی ي عصور الكتاب ھ ف ب
ى یظھر إیلیا ب. اآلرامي األصل اإلثیوبي الترجمة المعروف باسمھ اج أو شاب أو حت صورة مزارع أو عجوز أو متسول محت



ي ج وان ٤ًأحیانا امرأة، وتوجد قصص كثیرة في ھذا الخط یوردھا لویس جینزبرج ف  God's justice vindicated تحت عن
ة  ى عدال اس عل ا للن ة إیلی یص برھن ن أقاص د م ث العدی ا، حی ا علیھ ة أو مبرھن ة هللا مثبت ة هللاًعدال ي . وحكم ة الت ا القص ومنھ

ي جأور ویس ف د ل ن الوي، ویؤك وع ب ي یش ع الرب ھ م ن رحلت ا ع بھا بھ رآن ش ل الق اله ونق ا أع ع ٦ًدناھ ات والمراج  المالحظ
ھ الق ھ وتوثیق ع مراجع ات م ود والمقارن رة وج رآن لكث ة الق ا لقص ي األصل حتم ادة ھ ھ أن الھاج ي تعلیق د ف ل قصة، یؤك ًیم لك

ص ].  الھاجادیات[القصص عن برھنة إیلیا على عدالة هللا في الھاجادوت  ى ن وعي عل ع االطالع ب ھ خاصة م ا الشك فی ومم
د القرآن عن العبد الصالح وما جاء بالبخاري وغیره وما عند ابن كثیر في قصص األ د المسلمین أو العب إن الخضر عن نبیاء، ف

ن المسلمین . الصالح عبد من عبادنا ھو ذاتھ إیلیا أو النبي إلیاس في شكلھ وتطوره الھاجادي الربیني ض األكراد م ى أن بع حت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . إلیاس-ومن اإلیزیدیة في العراق لدیھم عید شعبي صوفي یدعى عید خضر
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 ٣١٩

   )))یونانیونانیونان(((یونسیونسیونس: : :  من مصادر قصص القرآن من مصادر قصص القرآن من مصادر قصص القرآنالھاجادةالھاجادةالھاجادة
  

مد في القرآن من كتاب الیھود قصة النبّي األسطورّي یونان بن أمتاي، وذكر قصتھ في أربعة مواضع من قرآنھ أخذ مح
  ٥٠-٤٨: ، القلم١٤٨-١٣٩:  ،الصافات٨٨-٨٧: ، األنبیاء٩٨: بصورة مختصرة ومشوھة جدًا، یونس

  
دى األص        ة لقصة    وكعالم أدیان سأقول وھذا بدیھي ألي شخص عاقل أنھ من الواضح كالشمس م ة واألدبی الة المثیولوجی

راث األسطوري                       ن الت م م دیم الطع ي ع اس القرآن شوه االقتب ة وت دى غثاث ة، وم اب الیھودی ن كت ان م ْفر یون ي ِس  یونان ف
  . واألدبي العبري

  
زمن في الواقع ھي مقارنة بین أدب عظیم ومبدع جدًا تم كتابتھ في أعلى وأفضل أحوال أمة الیھود العقلیة والفكریة في 

أقول مقارنة . وجیز لھ حاالتھ الخاصة وھو كما نرى نفس زمن كتابة أیوب والمزامیر واألمثال والجامعة ونشید األنشاد
  .اقتباس غثبین أدب أسطورّي مبدع وراٍق وبین 

  
  : قضیتنا في ھذا الموضوع، ما جاء في القرآن

  
ِلیَن  { ْن اْلُمْرَس وُنَس َلِم َق ) ١٣٩(َوِإنَّ ُی ْشُحوِن  ِإْذ َأَب ِك اْلَم ى اْلُفْل ِضیَن  ) ١٤٠(ِإَل ْن اْلُمْدَح اَن ِم َساَھَم َفَك ُھ ) ١٤١(َف َفاْلَتَقَم

صافات } )١٤٤(َلَلِبَث ِفي َبْطِنِھ ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن ) ١٤٣(َفَلْوال َأنَُّھ َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحیَن    ) ١٤٢(اْلُحوُت َوُھَو ُمِلیٌم      -١٣٩: ال
١٤٤  

  بعدھنإلخ اآلیات 
  

فمن أین جاء محمٌد بفكرة أنھ كان سیلبث في بطنھ إلى یوم ُیْبعثون؟  ھذه التفصیلة ال توجد في ِسفر یونان من كتاب 
  :، نصھا كالتاليھاجادیةالیھود القانونّي، لقد استوحاھا محمٌد من قصة 

  
وقُت . ویاثان، ویَدُعوا الوحَش یفترسھملسماك البحر یجب أن یتوجھوا إلى لقد كان قانونًا أن عندما یحین أجُلھم، كل أ

_ مع یونان في بطنھا _عندما. حیاة سمكِة یوناَن كان على وشِك االنتھاء، فحّذَرْت السمكةُ  یوناَن بما سیحدث) أجل(
ف بھا لقد كاَن أمرًا أن أعرَف مسكَنَك، ألن مھمتي المكل.  لطلِبَك قد جئُت ھنا: "النبّي للوحِش: لویاثان، قالجاءت إلى 

عھِد   عندما أبصَر لویاثاُن عالمَة ."ھي القبض علیَك في الحیاِة الدنیى ألجيء وأذبَحَك على مائدِة العادلین واألتقیاِء
على جسِد النبيِّ ھرب خائفًا، واعترافًا وامتنانًا بالمعروف جالت بھ السمكة وأرتھ العالَم والناَر )  الختان(إبراھیم 

  إلخ..........قطة التي عبر اإلسرائیلیون فیھا وسَط البحر األحمر وأرتھ النھَر الذي تنبھ منھ البحارواألماكَن الرائعة والن
  

.  ثالثة أیاٍم قضاھا موسى في بطن السمكة، وظل شاعرًا بالراحِة جدًا بحیث أنھ لم یفكر بالتوسِل إلى اِهللا لیغیَِّر ظرَفھ
ئة وخمس وستون ألف سمكة صغیرة لملبث یونان، لطلب خضوِع النبّي، وإال لكنَّ اَهللا أرسَل سمكًة أنثى كبیرة مع ثالثم

لویاثان ویؤكدھا، االرتیاب، واحتاج األمر أن یأتي الرسالة اسُتْقِبَلْت ب.  سوف ُیبَتَلعان كالھما ھي والضیف الذي تأویھ
  .سمع ھو نفسھ إرساَل اِهللا السمكةَ  األنثى إلبالغھا الرسالة الشفھیة

  
 أن ُنِقَل یوناُن إلى ملبٍث آخَر، مع جیراِنھ الُجُدِد، حیث اضطر لمشاركة كل األسماك الصغیرات، البعیدات عن لذا حدث

  .الراحة، ومن أعماِق قلبھ رفع الصالة إلى اِهللا لتحریِره، فارتفعت إلى اِهللا في األعلى
  .إلخ القصة.....كَة بلفِظ یوناَن خارجًاعند ذلك أمر اُهللا السم..." سوف أحل قسمي: "....ونقرأ آخر كلمات توسلھ

  
 Jonah  /  The Fishمادة / مصادر القصة الھاجادیة وفقًا للموسوعة الیھودیة

(Yalḳ., l.c.; Tan., Wayiḳra, ed. Stettin, 1865, pp. 370 et seq.; see also Pirḳe R. El. x.).  
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رآن      سفر مراثي إرمیا األبوكریفي     سفر مراثي إرمیا األبوكریفي     سفر مراثي إرمیا األبوكریفي      صص الق صادر ق ن م رآن      م صص الق صادر ق ن م رآن      م صص الق صادر ق ن م : : : م
      )))عبد ملك الكوشّيعبد ملك الكوشّيعبد ملك الكوشّي ( ( (}}}بعثھبعثھبعثھ ثم  ثم  ثم مئة عاٍممئة عاٍممئة عاٍمماتھ اهللا ماتھ اهللا ماتھ اهللا فأفأفأ{{{   الذيالذيالذي

  
  :مرشد إلى اإللحادكتب 

  
  : جاء في القرآن، ھكذا-
  
ْم  َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیٍة َوِھَي َخاِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َقاَل َأنَّى ُیْحِیي َھِذِه اللَُّھ َبْعَد َمْوِتَھا َفَأَماَتُھ اللَُّھ ِمَئَة َعاٍم   { ُثمَّ َبَعَثُھ َقاَل َك

اِرَك     ى ِحَم ْر ِإَل َسنَّْھ َوانُظ ْم َیَت َراِبَك َل َك َوَش ى َطَعاِم انُظْر ِإَل اٍم َف َة َع َت ِمَئ ْل َلِبْث اَل َب ْوٍم َق َض َی ًا َأْو َبْع ُت َیْوم اَل َلِبْث َت َق َلِبْث
ِدیٌر           َوِلَنْجَعَلَك آَیًة ِللنَّاِس َوانُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْیَف ُنن   ْيٍء َق لِّ َش ى ُك َھ َعَل ُم َأنَّ اللَّ اَل َأْعَل ُھ َق یََّن َل ا َتَب ِشُزَھا ُثمَّ َنْكُسوَھا َلْحمًا َفَلمَّ

  ٢٥٩: البقرة} )٢٥٩(
  

ھ اهللا حسب األسطورة ال      ذي أمات ول ال ة أق و  ھاجادی ك ( ھ د َمِل شي   ) عْب صالح (الرجل الحب ة    )ال اب الیھودی ذكر كت ذي ی  ال
وذا           المقدس الرسمي أنھ   ة یھ ك مملك ا مل اه فیھ افر العاصي  ( أنقذ النبّي إرمیا وأخرجھ من بئر الوحل التي ألق دقیا  ) الك ص

رس   ) أصحاب الِرسِّ(والمذكورین في القرآن باسم  ) عصوا الربَّ (بالیھودیة و ) كفروا(ھو والكھنة الیھود الذي      ة ال وكلم
  .ملكة بابل بقیادة نبوخذنصر الثاني على دولة یھوذامعناھا البئر بسبب إنذاره لھم بعقاب الرب في صورة ھجوم م

  
ًا        { َذابًا َأِلیم اِلِمیَن َع ْدَنا ِللظَّ َحاَب    ) ٣٧(َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوا الرُُّسَل َأْغَرْقَناُھْم َوَجَعْلَناُھْم ِللنَّاِس آَیًة َوَأْعَت وَد َوَأْص ادًا َوَثُم َوَع

  ٣٨ -٣٧: الفرقان} )٣٨( َكِثیرًا الرَّسِّ َوُقُرونًا َبْیَن َذِلَك
  
لٌّ     ) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َوِإْخَواُن ُلوٍط ) ١٢(َكذََّبْت َقْبَلُھْم َقْوُم ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّسِّ َوَثُموُد    { ٍع ُك ْوُم ُتبَّ ِة َوَق َوَأْصَحاُب اَألْیَك

  ١٤ -١٢: ق} )١٤(َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعیِد 
  
  

  :، ھكذا٣٨صة األصلیة في كتاب الیھود في سفر إرمیا وجاءت الق
  
لَّ            ١( ِھ ُك ُم ِب ا ُیَكلِّ اَن ِإْرِمَی َوَسِمَع َشَفْطَیا ْبُن َمتَّاَن، َوَجَدْلَیا ْبُن َفْشُحوَر، َوُیوَخُل ْبُن َشَلْمَیا، َوَفْشُحوُر ْبُن َمْلِكیَّا، اْلَكَالَم الَِّذي َك

َداِنیِّیَن    . الَِّذي ُیِقیُم ِفي ھِذِه اْلَمِدیَنِة َیُموُت ِبالسَّْیِف َواْلُجوِع َواْلَوَبِإ: اَل الرَّبُّھَكَذا َق«٢: الشَّْعِب َقاِئالً  ى اْلَكْل ُرُج ِإَل َأمَّا الَِّذي َیْخ
تُ  : ھَكَذا َقاَل الرَّب٣ُّ. َفِإنَُّھ َیْحَیا َوَتُكوُن َلُھ َنْفُسُھ َغِنیَمًة َفَیْحَیا      ُة َس ُذَھا      ھِذِه اْلَمِدیَن َل َفَیْأُخ ِك َباِب ْیِش َمِل ِد َج ا ِلَی اَل  ٤. »ْدَفُع َدْفًع َفَق

شَّْعِب،       «: الرَُّؤَساُء ِلْلَمِلكِ  لِّ ال اِدَي ُك ِة، َوَأَی ِذِه اْلَمِدیَن ي ھ ِلُیْقَتْل ھَذا الرَُّجُل، َألنَُّھ ِبذِلَك ُیْضِعُف َأَیاِدَي ِرَجاِل اْلَحْرِب اْلَباِقیَن ِف
ْدِقیَّا  ٥. »َألنَّ ھَذا الرَُّجَل َال َیْطُلُب السََّالَم ِلھَذا الشَّْعِب َبِل الشَّرَّ . ْم ِبِمْثِل ھَذا اْلَكَالمِ   ِإْذ ُیَكلُِّمھُ  ُك ِص ِدُكْم،    «: َفَقاَل اْلَمِل َو ِبَی ا ُھ َھ

ا       َفَأَخُذوا ِإْرِمَیا َوَأْلُقْوُه ِفي ُج٦. »َألنَّ اْلَمِلَك َال َیْقِدُر َعَلْیُكْم ِفي َشْيءٍ      وا ِإْرِمَی سِّْجِن، َوَدلُّ ي َداِر ال ِذي ِف ِك، الَّ بِّ َمْلِكیَّا اْبِن اْلَمِل
 .َوَلْم َیُكْن ِفي اْلُجبِّ َماٌء َبْل َوْحٌل، َفَغاَص ِإْرِمَیا ِفي اْلَوْحِل. ِبِحَبال

ِت اْلَملِ   ٧ اِب          َفَلمَّا َسِمَع َعْبَد َمِلُك اْلُكوِشيُّ، َرُجٌل َخِصيٌّ، َوُھَو ِفي َبْی ي َب اِلٌس ِف ُك َج بِّ، َواْلَمِل ي اْلُج ا ِف وا ِإْرِمَی ْم َجَعُل ِك، َأنَُّھ
وا          «٩: َخَرَج َعْبَد َمِلُك ِمْن َبْیِت اْلَمِلِك َوَكلََّم اْلَمِلَك َقاِئالً   ٨َبْنَیاِمیَن،   ا َفَعُل لِّ َم ي ُك اُل ِف ُؤَالِء الرَِّج اَء ھ ْد َأَس َك، َق َیا َسیِِّدي اْلَمِل

ةِ                    ِبِإْرِمَی ي اْلَمِدیَن ٌز ِف ُد ُخْب ْیَس َبْع ُھ َل وِع، َألنَّ َسَبِب اْلُج ِھ ِب ي َمَكاِن وُت ِف ُھ َیُم َأَمَر  ١٠. »ا النَِّبيِّ، الَِّذي َطَرُحوُه ِفي اْلُجبِّ، َفِإنَّ َف
وتُ   ُخْذ َمَعَك ِمْن ُھَنا َثَالِثیَن َرُجًال، َوَأْطِل«: اْلَمِلُك َعْبَد َمِلَك اْلُكوِشيَّ َقاِئالً   ا َیُم بِّ َقْبَلَم ُك    ١١. »ْع ِإْرِمَیا ِمَن اْلُج َد َمِل َذ َعْب َفَأَخ

ى               ا ِإَل ى ِإْرِمَی ا ِإَل ًة َوَدالََّھ َس َباِلَی ًة َوَمَالِب ا ِرثَّ اَك ِثَیاًب ْن ُھَن َذ ِم الرَِّجاَل َمَعُھ، َوَدَخَل ِإَلى َبْیِت اْلَمِلِك، ِإَلى َأْسَفِل اْلَمْخَزِن، َوَأَخ
الِ       «: َوَقاَل َعْبَد َمِلُك اْلُكوِشيُّ ِإلْرِمَیا    ١٢. ِبِحَبالاْلُجبِّ   َت اْلِحَب َك َتْح َت ِإْبَطْی َة َتْح َل  . »َضِع الثَِّیاَب الرِّثَِّة َواْلَمَالِبَس اْلَباِلَی َفَفَع

 .ْرِمَیا ِفي َداِر السِّْجِنَفَأَقاَم ِإ. َفَجَذُبوا ِإْرِمَیا ِباْلِحَباِل َوَأْطَلُعوُه ِمَن اْلُجب١٣ِّ. ِإْرِمَیا َكذِلَك
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ا           ١٤ ُك ِإلْرِمَی اَل اْلَمِل رَّبِّ، َوَق ِت ال َأُلَك   «: َفَأْرَسَل اْلَمِلُك ِصْدِقیَّا َوَأَخَذ ِإْرِمَیا النَِّبيَّ ِإَلْیِھ، ِإَلى اْلَمْدَخِل الثَّاِلِث الَِّذي ِفي َبْی ا َأْس َأَن
ي       «: اَل ِإْرِمَیا ِلِصْدِقیَّاَفَق١٥. »َال ُتْخِف َعنِّي َشْیًئا  . َعْن َأْمرٍ  ْسَمُع ِل َال َت َك َف ْرُت َعَلْی ْتًال؟ َوِإَذا َأَش ي َق » !ِإَذا َأْخَبْرُتَك َأَفَما َتْقُتُلِن

ي َال أَ   «: َفَحَلَف اْلَمِلُك ِصْدِقیَّا ِإلْرِمَیا ِسرا َقاِئالً     ١٦ نَّْفَس، ِإنِّ ِذِه ال ُؤَالِء     َحيٌّ ُھَو الرَّبُّ الَِّذي َصَنَع َلَنا ھ ِد ھ َك ِلَی َك َوَال َأْدَفُع ْقُتُل
َراِئیلَ     «: َفَقاَل ِإْرِمَیا ِلِصْدِقیَّا  ١٧. »الرَِّجاِل الَِّذیَن َیْطُلُبوَن َنْفَسكَ    ُھ ِإْس وِد ِإل ا    : ھَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإلُھ اْلُجُن ُرُج ُخُروًج َت َتْخ ِإْن ُكْن

سُ       كَ        ِإَلى ُرَؤَساِء َمِلِك َباِبَل، َتْحَیا َنْف َت َوَبْیُت ا َأْن ْل َتْحَی اِر، َب ُة ِبالنَّ ِذِه اْلَمِدیَن َرُق ھ ى     ١٨. َك َوَال ُتْح ُرُج ِإَل َت َال َتْخ ْن ِإْن ُكْن َولِك
ُت مِ                َت َال ُتْفِل اِر، َوَأْن ا ِبالنَّ َداِنیِّیَن َفُیْحِرُقوَنَھ ِد اْلَكْل ُة ِلَی ِذِه اْلَمِدیَن ْدَفُع ھ َل، ُت ِدِھمْ ُرَؤَساِء َمِلِك َباِب ُك    ١٩. »ْن َی ْدِقیَّا اْلَمِل اَل ِص َفَق

ا ي       «: ِإلْرِمَی ْزَدُروا ِب ِدِھْم َفَی ْدَفُعوِني ِلَی َئالَّ َی َداِنیِّیَن ِل َقُطوا ِلْلَكْل ْد َس ِذیَن َق وِد الَّ َن اْلَیُھ اُف ِم ي َأَخ ا ٢٠. »ِإنِّ اَل ِإْرِمَی َال «: َفَق
ي        . َیْدَفُعوَنَك رَّبِّ ِف َصْوِت ال ُسكَ        اْسَمْع ِل ا َنْف َك َوَتْحَی َسَن ِإَلْی ِھ، َفُیْح ا ِب َك َأَن ا ُأَكلُِّم َي      ٢١. َم ِذِه ِھ ُروَج، َفھ ْأَبى اْلُخ َت َت َوِإْن ُكْن

ى رُ        ٢٢: اْلَكِلَمُة الَِّتي َأَراِني الرَّبُّ ِإیَّاَھا    َرْجَن ِإَل وَذا، ُیْخ ِك َیُھ ِت َمِل ي َبْی یَن ِف َواِتي َبِق نَّ     َھا ُكلُّ النَِّساِء اللَّ َل َوُھ ِك َباِب اِء َمِل َؤَس
َوَراءِ    . َقْد َخَدَعَك َوَقِدَر َعَلْیَك ُمَساِلُموكَ    : َیُقْلَن ى اْل َك     ٢٣. َغاَصْت ِفي اْلَحْمَأِة ِرْجَالَك َواْرَتدََّتا ِإَل َساِئَك َوَبِنی لَّ ِن وَن ُك َوُیْخِرُج

 .»، َألنََّك َأْنَت ُتْمَسُك ِبَیِد َمِلِك َباِبَل، َوھِذِه اْلَمِدیَنُة ُتْحَرُق ِبالنَّاِرِإَلى اْلَكْلَداِنیِّیَن، َوَأْنَت َال ُتْفِلُت ِمْن َیِدِھْم
وتَ «: َفَقاَل ِصْدِقیَّا ِإلْرِمَیا  ٢٤ الُ       ٢٥. َال َیْعَلْم َأَحٌد ِبھَذا اْلَكَالِم، َفَال َتُم َك َوَق ْوا ِإَلْی َك، َوَأَت ي َكلَّْمُت اُء َأنِّ ِمَع الرَُّؤَس كَ َوِإَذا َس : وا َل

ى     : َفُقْل َلُھْم٢٦. َأْخِبْرَنا ِبَماَذا َكلَّْمَت اْلَمِلَك، َال ُتْخِف َعنَّا َفَال َنْقُتَلَك، َوَماَذا َقاَل َلَك اْلَمِلكُ  ِك َحتَّ اَم اْلَمِل َضرُِّعي َأَم ِإنِّي َأْلَقْیُت َت
ِذي       َفَأَت٢٧. »َال َیُردَِّني ِإَلى َبْیِت ُیوَناَثاَن َألُموَت ُھَناكَ       َالِم الَّ َذا اْلَك لِّ ھ َسَب ُك ى ُكلُّ الرَُّؤَساِء ِإَلى ِإْرِمَیا َوَسَأُلوُه، َفَأْخَبَرُھْم َح

ْسَمعْ     . َأْوَصاُه ِبِھ اْلَمِلكُ   َذْت ِفی         ٢٨. َفَسَكُتوا َعْنُھ َألنَّ اَألْمَر َلْم ُی ِذي ُأِخ ْوِم الَّ ى اْلَی سِّْجِن ِإَل ي َداِر ال ا ِف اَم ِإْرِمَی ِلیمَ َفَأَق ) .ِھ ُأوُرَش
 ٣٨إرمیا 

  
  

م             رة رق د شخصیة        ٢٥٩نالحظ أن المسلمین المفسرین عند تفسیرھم آلیة سورة البق ي تحدی شلوا ف ًا وف د أخطؤوا تمام  ق
ا ویقصدھا وال أي شيء                   شیر إلیھ ي ی ا القصة الت دثت قصتھ وال م ى ح بطل القصة، ألن محمدًا لم یذكر من ھو وال مت

ا              بشكل سخیف جدًا ینم عن       وا فیم ھ، وكتب دید من ي قصوٍر ش سمع ف ذكره بال ا ت ى م د عل عدم تمكن علمي عنده فھو اعتم
ذبًا     ! وتارة أنھ إرمیا! تارةً  أنھ عزراحسبما یدعون یزعمون عن ابن عباس عن الیھود      ل زورًا وك ذه األقاوی سبون ھ وین

أي شكل                  ذه ب ین أي قصة كھ ذین االثن ن ھ دھم ع د عن ي      إلى الیھود مع أنھ ال توج دس وال ف ودي المق اب الیھ ي الكت  ال ف
صص  ةالق ةالھاجادی م   واألبوكریفی م أنفھ م رغ وه ھ م یقول ا ل ود م سان الیھ ى ل عوا عل زرا  !  فوض صة ع ین ق وا ب وخلط

  ! بوكریفیة وقصة حزقیال الكتابیة وقصة عبد ملك األبوكریفیةاأل
  
  :اإلسرائیلّي حزقیال، فیقول في القرآن ففي البدایة لو ذھبنا إلى روایة محمد لقصة خرافیة عن النبّي -
  
اِس       { َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َخَرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوُھْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُھْم اللَُّھ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَیاُھْم ِإنَّ اللََّھ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّ

  ٢٤٤-٢٤٣: االبقرة} )٢٤٤(َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم ) ٢٤٣(َن َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْشُكُرو
  

ال الھاجادةلتي في ا التي في الكتاب المقدس بل ةن نسخة األسطور  ممأخوذ لیس   وھذا   ،  كما سنعرض في موضوع حزقی
سیر         ویعترف المسلمون في كتبھم كقصص األنبیاء وكتاب تف   ري وتف رآن للطب سیر الق ر وتف ن كثی رآن العظیم الب سیر الق

  القرآن للقرطبي وغیرھم، أن ھذه القصة تتعلق بالنبّي حزقیال،
  

  : وقصتھ في كتاب الیھود ھكذا
  

َي مَ             ١   ( ِة َوِھ ِط اْلُبْقَع ي َوْس ي ِف رَّبِّ َوَأْنَزَلِن ُروِح ال َأْخَرَجني ِب رَّبِّ، َف ُد ال يَّ َی ا،   َكاَنْت َعَل ٌة ِعَظاًم ْن    ٢آلَن ا ِم ي َعَلْیَھ َوَأَمرَِّن
اُم؟   «: َفَقاَل ِلي٣. َحْوِلَھا َوِإَذا ِھَي َكِثیَرٌة ِجدا َعَلى َوْجِھ اْلُبْقَعِة، َوِإَذا ِھَي َیاِبَسٌة ِجدا  ِذِه اْلِعَظ ا ھ تُ » َیا اْبَن آَدَم، َأَتْحَی ا  «: َفُقْل َی

رَّبِّ      : َتَنبَّْأ َعَلى ھِذِه اْلِعَظاِم َوُقْل َلَھا  «: َقاَل ِلي َف٤. »َسیُِّد الرَّبُّ َأْنَت َتْعَلمُ    َة ال َمِعي َكِلَم َسُة، اْس اُم اْلَیاِب ا اْلِعَظ اَل   ٥: َأیَُّتَھ َذا َق ھك
ُل  َوَأَضُع َعَلْیُكْم َعَصًبا وَأ٦. ھَأَنَذا ُأْدِخُل ِفیُكْم ُروًحا َفَتْحَیْوَن: السَّیُِّد الرَّبُّ ِلھِذِه اْلِعَظامِ  ْكِسیُكْم َلْحًما َوَأْبُسُط َعَلْیُكْم ِجْلًدا َوَأْجَع

 .»ِفیُكْم ُروًحا، َفَتْحَیْوَن َوَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا الرَّبُّ



 ٣٢٢

ٍم ِإلَ          . َفَتَنبَّْأُت كَما ُأِمرتُ  ٧ لُّ َعْظ اُم ُك ِت اْلِعَظ ٌش، َفَتَقاَرَب ْوٌت، َوِإَذا َرْع ھِ َوَبْیَنَما َأَنا َأتَنبَُّأ َكاَن َص ْرُت َوِإَذا  ٨. ى َعْظِم وَنَظ
ا ُروحٌ                 ْیَس ِفیَھ ْوُق، َوَل ْن َف ا ِم ُد عَلْیَھ ِسَط اْلِجْل َساَھا، وُب ي  ٩. ِباْلَعَصِب َواللَّْحِم َك اَل ِل ْل      «: َفَق ااْبَن آَدَم، َوُق ْأ َی رُّوِح، َتَنبَّ ْأ ِلل َتَنبَّ

ْوا     َھُلمَّ َیا ُرو: ھكَذا َقاَل السَّیُِّد الرَّبُّ : ِللرُّوِح ى ِلَیْحَی ُؤَالِء اْلَقْتَل ى ھ بَّ َعَل ي،    ١٠. »ُح ِمَن الرَِّیاِح اَألْرَبِع َوُھ ا َأَمَرن ْأُت َكَم َفَتَنبَّ
 .َفَدَخَل ِفیِھِم الرُّوُح، َفَحُیوا َوَقاُموا َعَلى َأقَداِمِھْم َجْیٌش َعظیٌم ِجدا ِجدا

ي ١١ اَل ِل مَّ َق امُ «: ُث ِذِه الِعَظ َن آَدَم، ھ ا اْب َراِئیلَ َی ِت ِإْس لُّ َبی َي ُك وَن.  ِھ ْم َیُقوُل ا ُھ ا : َھ َك َرَجاُؤَن ا َوَھَل َسْت ِعَظاُمَن ِد . َیِب َق
ْعِبي، وَ   : ھكَذا َقاَل السَّیُِّد الرَّبُّ: ِلذِلَك َتَنبَّْأ َوُقْل َلُھمْ   ١٢. اْنَقَطْعَنا ا َش وِرُكْم َی ى    ھَأَنَذا َأفَتُح ُقُبوَرُكْم وُأْصِعُدُكْم ِمْن ُقُب ْم ِإَل ي ِبُك آِت

ْعِبي       ١٣. َأْرِض ِإْسَراِئیلَ  ا َش وِرُكْم َی ْن ُقُب اُكْم ِم َعاِدي ِإیَّ ي   ١٤. َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا الرَّبُّ ِعْنَد َفْتِحي ُقُبوَرُكْم َوِإْص ُل ُروِح وَأْجَع
 ١٤ -١: ٣٧حزقیال) .»لرَّبُّ َتَكلَّْمُت َوَأْفَعُل، َیُقوُل الرَّبُِّفیُكْم فَتْحَیْوَن، َوَأْجَعُلُكْم ِفي َأْرِضُكْم، َفَتْعَلُموَن َأنِّي أَنا ا

  
قصص كتب التاریخ الیھودي التي ال یحفظھا لیفھمھم ویشرح لھم ن یحكي أكل القصة فمن الصعب   یحكي  ال  لكن محمد   

ھ أصال ألن           !كیف وصلت القصة إلى ھذه النقطة      ي قرآن ا ف ا حكاھ ا لم م القصة ورمزیتھ و فھ ًا      وربما ل ًا إلھی زعم حق ا ت ھ
  .وأن أورشلیم ستحیا بعد خرابھا على ید البابلیین كالموتى اللذین أحیوا! یھودیًا مزعومًا في فلسطین لیحتلوھا

  
  
، بشكل اختلط علیھ فیھ القصتین قصة عبد ملك كما )أي األثیوبّي( ثم یحكي محمد في القرآن قصة عبد ملك الكوشّي -

  :، فیقولھاجادیةة حزقیال ال وقصبوكریفااألسنعرضھا من 
  
ْم    { َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیٍة َوِھَي َخاِوَیٌة َعَلى ُعُروِشَھا َقاَل َأنَّى ُیْحِیي َھِذِه اللَُّھ َبْعَد َمْوِتَھا َفَأَماَتُھ اللَُّھ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُھ َقاَل َك

َض یَ  ًا َأْو َبْع ُت َیْوم اَل َلِبْث َت َق اِرَك   َلِبْث ى ِحَم ْر ِإَل َسنَّْھ َوانُظ ْم َیَت َراِبَك َل َك َوَش ى َطَعاِم انُظْر ِإَل اٍم َف َة َع َت ِمَئ ْل َلِبْث اَل َب ْوٍم َق
مُ        اَل َأْعَل ُھ َق یََّن َل ا َتَب ِدیٌر      َوِلَنْجَعَلَك آَیًة ِللنَّاِس َوانُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْیَف ُننِشُزَھا ُثمَّ َنْكُسوَھا َلْحمًا َفَلمَّ ْيٍء َق لِّ َش ى ُك َھ َعَل  َأنَّ اللَّ

  ٢٥٩: البقرة} )٢٥٩(
  
  

ھ   األبوكریفیةفلنقارن ھذا مع قصة عبد ملك        م إحیائ ذي    ، ، التي تروي عنھ خرافة إماتتھ ستة وستین سنة ث نص ال ود ال یع
ویس جی  ھ ل ى  ننقل رج إل ا (زب ي إرمی ة ) مراث ة الیونانی ة باللغ َسخ باإلثیوبی األبوكریفی ذلك ُن ین    وك ا ب ات م ر كتاب ة، انظ
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  :نقرأ ما ترجمھ لویس جینزبرج) عبد ملك(تحت عنوان) السبي(في فصل
  

یظل أكثَر إعجازًا نجاة عبد ملك التقّي الكوشّي  . لم یكن بنو موسى الوحیدین اللذین ھربوا من تحت ید نبوخذنصَّر الثقیلة    
دمیر      . لقد ُأْنِقذ كمكافأة إلنقاذه إرمیا عندما كانت حیاة النبّي معرضة للخطر . البابلیینمن أیدي    وم ت ذي سبق ی وم ال في الی

ات  ٍ الھیكل، ُقَبْیَل أن یقتحَم العدُو المدینةَ  بالقوة بقلیل، ُأْرِسَل الكوشّيُ  إلى مكان       محدد أمام أبواب المدینة، لیتصدََّق بُزَقْیم
ھ    ]أو ُوَجْیبات [ دًا          .  للفقراء من سلة صغیرة من التینات كان یحملھا مع دیدًا ج ان ش ن الحرَّ ك اَن، لك ك المك د مل وصل عب

ة       .  وستین سنةً وھناك نام لست  .  نائمًا تحت شجرة   بحیث أنھ سقط   زال طازجة ورطب اُت ال ت ت التین دما استیقظ، كان . عن
 ازداد ارتباكھ عندما دخل المدینة قاصدًا إرمیا، ولم یجد أي شيء .لم یستطع تبیَن أین ھو. لكن كل المحیط حولھ قد تغیَّرَ     

أل بادر رجًال عجوزًا  . كما قد كان   ن  وس ي دھشة         اھ ع لیم، صاح ف ھ أورش َر أن دما ُأْخِب ان، عن م المك ن    : "س ا، أی ن إرمی أی
ذي عرف   فكیف یمكن. لم یكن الرجل العجوز مدھوشًا قلیًال من أولئك األسئلة    ."  باروخ، وأین كل الناس     أن الشخص ال

دمیِر            َك بت د مل َر عب زة أخب اٍت وجی ي كلم إرمیا وأورشلیم یكون جاھًال باألحداث التي قد مرت منذ ستین سنة ماضیة؟  ف
  .الھیكل وسبي الناس، لكن ما قالھ لم یجد أي تصدیق من ُمْسَتِمِعھ

  
  .ْرَحَم من إبصار سوء حظ إسرائیلآخَر األمِر أدرَك عبد ملك أن الربَّ قد أدى معجزة عظیمة لھ، لكي ُی

  



 ٣٢٣

ة       ، انحدَرّبُ  من قلبھ االمتناَن إلى اهللاِ   ُصبینما كان یَ   ن المدین ٍد م َر بعی ذي عاش غی اروخ، ال ب ذاك  ،  نسٌر وقاده إلى ب عق
رب  استقبَل باروُخ األمَر من الربِّ لیكتَب إلرمیا أن الشعَب یجب أن یزیلوا الغرباَء من بینھم، وبعد ذلك سوف یقود       ھم ال

لیم    ض ا           . للعودة إلى أورش اروَخ وبع ِل ب ْن ِقَب الةُ  ِم ْت الرس واتي احتفظَن بطزاجتھنَّ    ُكِتَب ات الل د     لتین ستة وستین سنة ق  ل
  ].ساٍع[= باروَخ أنھ قد ُأْرِسَل لیخدَمھ كرسول َرُحِمَلْت إلى بابَل من ِقَبِل النسِر، الذي كان قد أخَب

  

ان وقوٍف لھ بقعة قفر كئیبة التي علم أن إرمیا والناس سیأتونھا فقد كانت مقبرة الیھود التي كان أول مك. بدأ النسُر رحلَتھ  
ھ       ائزيّ         . قد أعطاھا نبوخذنصَُّر النبيَّ عند التماِس ي موكب جن ون ف اَس یقترب ا والن سُر إرمی دما رأى الن ديَّ  : "، صاح عن ل

  ."   الجیدةستقبلوا األنباَءدْع كلَّ الناِس یقتربون متحلِّقین لی. رسالة لك، یا إرمیا
ا .  على أن مھمتھ صادقة، مسَّ النسُر الجثماَن، فعاد إلى الحیاةِ     كعالمٍة ذنا أ: "وسَط الدموِع صرخ كّلُ  الناِس إلى إرمی ! نق

  " ماذا یجب أن نعمل للعودة إلى أرضنا؟
ذیَن  اِت بعیدًا، عاَد إلى أورشلیَم مع الشعِبجلَب النسُر جواَب إرمیا إلى باروَخ، وبعدما أرسَل النبّيُ  النساَء البابلی         ، أما الل

ة، وألن لم یذعنوا ألوامر إرمیا بخصوص النساء الحیثیات، لم یسمح لھم من ِقَبِل النب   م    يِّ بدخول المدینة المقدَّس ضًا ل م أی ھ
  .قرَب أورشلیم] السامرة[=ُیْسَمح لھم بالعودِة إلى بابَل، فقد أنشؤوا مدینة سامریا 

  
  
  :ھذه القصة مستوحاة من النص في إرمیا: حظةمال*
  
ھَكَذا : اْذَھْب َوَكلِّْم َعْبَد َمِلَك اْلُكوِشيِّ َقاِئًال«١٦: َوَصاَرْت َكِلَمُة الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَیا ِإْذ َكاَن َمْحُبوًسا ِفي َداِر السِّْجِن َقاِئَلًة١٥(

. ا َجاِلٌب َكَالِمي َعَلى ھِذِه اْلَمِدیَنِة ِللشَّرِّ َال ِلْلَخْیِر، َفَیْحُدُث َأَماَمَك ِفي ذِلَك اْلَیْوِمھَأَنَذ: َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلُھ ِإْسَراِئیَل
ا ُأَنجِّیَك َنَجاًة، َفَال َبْل ِإنََّم١٨. َولِكنَِّني ُأْنِقُذَك ِفي ذِلَك اْلَیْوِم، َیُقوُل الرَّبُّ، َفَال ُتْسَلُم ِلَیِد النَّاِس الَِّذیَن َأْنَت َخاِئٌف ِمْنُھْم١٧

 ١٨- ١٥: ٣٩إرمیا) .»َتْسُقُط ِبالسَّْیِف، َبْل َتُكوُن َلَك َنْفُسَك َغِنیَمًة، َألنََّك َقْد َتَوكَّْلَت َعَليَّ، َیُقوُل الرَّبُّ
  
ال ال   ھاجادیة محمد كان یحكي نفس القصة ال إذن - ھ قصة حزقی ة ھاج عن عبد ملك الحبشّي، لكنھ اختلط على ذھن ع  ادی  م

ك  د مل صة عب ةق صة    األبوكریفی ة بق یل خاص ح وتفاص الغلط بمالم ة ب ك مخلوط د مل صة عب ل ق ذا جع ، وھ
ن قصة         . حزقیال بالغلط والخلط البحت بسبب اختالط القصتین على محمد    ا ھو أجزاء م ا م ك ھن د مل فقال عن قصة عب

سنوات حسب      ....عروشھاأو كالذي مر على قریة وھي خاویة على   : حزقیال، حیث قال   ده ب ال بع ص حزقی إلخ وھذه تخ
  .ف في اآلیة حسب تاریخ الیھود بكتابھماألساطیر الیھودیة ألن عبد ملك لم یشھد تدمیر المدینة بالمنظر الموصو

سر               اه الن ت أحی اء می ة إحی س تیم ا نف ذلك فیھ وربما یعود خلط محمد بین القصتین واختالطھما علیھ أن قصة عبد ملك ك
لھ لھ نفس المدلول والرمز وھو إحیاء أورشلیم واإلحیاء لشعب إسرائیل كأنھ رمزیًا بعث لموتى من شدة ما تعرضوا   ولع

ن رجال          لھ من ذل وانھیار تام لبنیان دولتھم وكیانھم وقومیتھم التي أھینت بالسبي واالستعباد وامتالك فتیاتھم ونسائھم م
  .العراق

  
ات و       ار فمجرد منمنم ن       أما قصة الحم ون ع ي العی اد ف ذر الرم شد      اقتباسھ إضافات ل شیات ك ات وھام ان منمنم و فن  وھ

  موسى للحیة ھارون
  

َرأْ         { َذ ِب َواَح َوَأَخ ى اَألْل ْم َوَأْلَق ِس َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّك
اِلِمیَن              ْوِم الظَّ َع اْلَق ي َم َداَء َوال َتْجَعْلِن ي اَألْع ْشِمْت ِب َأِخیِھ َیُجرُُّه ِإَلْیِھ َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َیْقُتُلوَنِني َفال ُت

  ١٥٠: األعراف} )١٥٠(
  
ِھ   ) ٩٠( ِإنََّما ُفِتنُتْم ِبِھ َوِإنَّ َربَُّكْم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوَأِطیُعوا َأْمِري َوَلَقْد َقاَل َلُھْم َھاُروُن ِمْن َقْبُل َیا َقْومِ        { َرَح َعَلْی َقاُلوا َلْن َنْب

لُّوا       ) ٩١(َعاِكِفیَن َحتَّى َیْرِجَع ِإَلْیَنا ُموَسى     َتُھْم َض َك ِإْذ َرَأْی ا َمَنَع اُروُن َم ا َھ ِري   َأالَّ َتتَِّبَعنِ ) ٩٢(َقاَل َی َصْیَت َأْم ) ٩٣(ي َأَفَع
ْوِلي           مَّ  ُأ ْبَنا  َقاَل یَ  ْب َق ْم َتْرُق َراِئیَل َوَل ي ِإْس ْیَن َبِن ھ } )٩٤(ال َتْأُخْذ ِبِلْحَیِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشیُت َأْن َتُقوَل َفرَّْقَت َب -٩٠:ط
٩٤  



 ٣٢٤

را            د ثغ ى س طوریة      وقد یكون خلط محمد مقصودًا كالعادة لعدم مقدرتھ كالعادة عل ة واألس رة التاریخی ھ للفت دم حكایت ت ع
داث وقصص           ارك وأح ن مع ھ م ا تعرضوا ل لیمان وم لملوك وأنبیاء ممكلتي االنقسام یھوذا وإسرائیل بعد موت الملك س
وأساطیر ثم مآلھم إلى سبي اآلشوریین لمملكة ٍإسرائیل الصغیرة في عھد ھوشع آخر ملك إلسرائیل، وسبي مملكة یھوذا    

شرد                    وتدمیرھا ن سبي وت ھ م ا تعرضوا ل وذا وم وك یھ دقیا آخر مل ل وص ك الطف اكین المل د یھوی ي عھ  وتدمیر المعبد ف
فجعل القصة مواعظیة سخیفة بال مالمح وال شخصیة كعادتھ التي . وانتھاك وقصصھم مع األنبیاء األسطوریین وغیرھا   

ة المصدر   (وشعیب ) عربي نفسھ بال مالمح كانت من األصل الوثني ال اقتبسھاقصة وثنیة عربیة    (مارسھا مع ھود   مجھول
ھ           ) شاول (وطالوت ) ؤلفھا الوحید ھو محمدم یبدو   تقریبًا ي قرآن ة ف ھ أي تفاصیل تاریخی ورد عن م ی ذي ل ر ال ذا األخی وھ

ن              د آخر م وأحادیثھ رغم أھمیتھ للتاریخ والمالحم الیھودیة فاكتفى محمٌد بأخذ قصة الشرب من النھر الخاصة بقصة قائ
شدید بحشر أي          عص نقص ال ى ال شویش عل ك والت ر القضاة ھو جدعون وأعطاھا لقصة طالوت لسد الثغرة أو محاولة ذل

ة             ! والسالم) شاول(خرافات عن طالوت    ت قصة بریئ ن النھر وكان شرب م ن ال ي سفر القضاة ع ي ف ثم غیَّر القصة الت
ود    ى وشتیمة الیھ اس  وداوود!  لتصبح قصة في اإلساءة إل ا إیِل(و إلی َسع  ) یَّ َشع (و الَی ا  ) َأِلِی رسِّ   (وإرمی ) قصة أصحاب ال

  . وھو كذلك یعطي لنوح تفاصیل من أفكارهوغیرھنَّ من قصص
  
  
  : ھامشیةمالحظات*
  
ع أساطیر         طبعًا كل تفاصیل القصة      - ي تناقضھا م اریخ أو ف ع الت أسطوریة وغیر قانونیة سواء في تناقضھا م

ن                  وتواریخ قصص الكتاب الیھ    ودة م شھد الع ى ی ر حت ى عمره الكبی ن لیعیش سبعین سنة إضافیة عل م یك ا ل ودّي فإرمی
وده سبي ویق ذلك. ال ھ ك ھ كاتب اروخ خادم سر . وال ب صة الن یاء كق یل وأش ن تفاص ا م ة . وغیرھ اء مدین صة بن زو الق وتع

ود    السامرة إلى قصة خرافیة عنصریة جدیدة مختلفة عن القصة الخرافیة العنصریة الموجودة         د الیھ ود ض  في كتاب الیھ
  ٥٣-٤٤: ١٦حزقیالو   ٤١-٢٤: ١٧السامریین في الملوك الثاني

  
 أما قصة بني موسى التي أشار لھا النص فقد وردت كخرافة أخرى قبل ھذه القصة وال أرى داعیًا لإلطالة بسردھا مع         -

  :أني كنت قد عملت لھا ترجمة كاملة وملخصھا
  

ة            أسطورة عن أن الیھود رغم ب   ر الكھن رات حاول نبوخذنصَّر أن یجب ر الف ا وصلوا لنھ سبي لم سبب ال كائھم وحزنھم ب
وثنیین                     ھ فرفضوا واصفین ال ى مأدبت ھ عل ة المقدسة الخاصة بالھیكل ھو وقادت آالتھم الوتری ھ ب ى العزف ل الالویین عل

وا أصابعھم لكي     فقتلھم في أكوام وأما بنو موسى الالویون اللذین كانوا قد   . البابلیین باألقزام   نجوا من لتك المذبحة فقطع
ب                ا طل ل، ولم ي الھكی سبیحھ ف رب وت د ال آالت تمجی ان ب وثنیین واألوث ال یعزفوا لنبوخذنصر وینجسوا آالتھم المقدسة لل

 بینما منھم الظالم العزف أروه أیادیھم الممزقة التي ال تصلح للعزف، فكافأھم اهللا بتغطیتھم بغیمة أخفتھم لیًال من األعداء   
دیر       شدة وھ رات ب ر الف أنار طریقھم عمود نار واختفت السحابة وعمود النار عند انبالج الیوم، وحماھم الرب بھیجان نھ
مرعب وحطم مفزع الذي ماج في بعضھ البعض لمدة ستة أیام حتى یوم السبت أثناء انتقالھم  وبغیمة أظلمت على طول    

ى    د عل در أح ث ال یق ھ بحی رات بكامل ر الف سافة نھ ن م راب م ى أرض   ٣االقت رھم  إل ع أس م م ر، ونقلھ ن النھ ال م  أمی
وب        ب أي ذن ن یرتك ود م دم وج ساواة وع راض والم ود األم دم وج سالم وع ن ال طوریة م فات أس طوریة  ذات ص أس
ى            ي موس ن بن الي م ال المغ ي الخی رف ف ساذج المتط دینھا ال ا وت ي مثالیاتھ ة ف ر معقول طوریة الغی وأخالق سكانھا األس

رب                 ) أرض بني موسى  (عىتد اب ال ھ بعق ف یذكرون سھو وحل صدفة وال د بال دًا وإن أخطأ أح الرب أب ون ب ث ال یحلف بحی
وتھم       ون بی وھو أن یموت أبناؤه في مقتبل العمر ولیس عندھم محكمة وال قضاة حیث لیس عندھم نزاع وال مقاضاة ویبن

ط         كلھم متساویات في االرتفاع والكل یجتھدون لتحقیق رخاء المج      ھ فق ا یحتاجون ن المخزن المشترك م ذون م ع ویأخ تم
شیخوخة صالحة            ون ب ویتركون أبوابھم مفتوحة حتى في اللیل حیث لیس عندھم لصوص وال حیوانات بریة والكل یموت
نھم            لٍ  م صیر ك ن أسرتھ بم اقین م راد الب ذكرة لألف وتھم كت واب بی رب أب اھم ق دفنون موت ل األب وی ن ال یموت قب واالب

دھم               الشخصي   س عن نم والعك دخل جھ ًا أم ال فی ون ھل سیكون صالحًا تقی م ال یعرف داد ألنھ ھ ح ل ل یالد الطف دھم م وعن
ن أسباط                  م یراسلون إخوانھم م ة، وأنھ ي الجن ة ف اة األبدی و الحی صالح وھ ابتھاج عند موت فرد منھم لعلمھم بمصیره ال



ك األرض  ن تل ل م ام الزاج طة الحم یر بواس اد وأش الي وج ا [نفت ا إطالق روف مكانھ ر المع ة غی ًالخرافی
  ٥٠-٣٨: ١٣كذلك في سفر عزرا الرابع األبوكریفي موسى  ، ھناك إشارة ألسطورة بني]المترجمً_طبعا

  
  .وخرافة، مع خیال واسع ٧ والجامعة١٣٧قصة بني موسى الخرافیة مستوحاة من المزمور: مالحظة*
  

  :مراجع قصة عبدملك الكوشي وإحیائھ من األموات
  

ّ ویلمح لھا في فاتحة رؤیا Paralipomena Jermiae Prophetaeتنسب الخارقة إلیھ في مراثي إرمیا األبوكریفیة  ُ
  Greek Apocalypse of Baruch (opening)باروخ الیوناني 

 
 Syrian Apocalypse ofد في رؤیا باروخ السریانیة تنسب ھذه الخارقة كذلك إلى باروخ نبي الیھو: قارن

Baruch2, 4:5, and 13وفي التلمود والمصارد الربینیة  :Mo'ed Katan16b, Megillah16b, Tehillim7: 
72, 2ARN43:122, PR26:130b, Sifre N99, Shir.55  

وعاش حتى زمن كورش كسرى ً لم یذق الموت وزار الفردوس ودخلھ حیا_كأخنوخ وإلیلیّا_قیل عن باروخ أنھف
  إیران

  
 وفي Ta'anit22b في التلمود البابلي (Honi or Onia)إلى أونیا في الھاجادة ًوتنسب ھذه األسطورة أیضا 

  Yerushalmi Ta'anit3:66dاألورشلیمي 
  
  

 دیب  من ترجمة موسى٣كتابات ما بین العھدین ج: أدناه قطعة من سفر رؤیا مراثي إرمیا األبوكریفي من كتاب
 الخوري
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ة ة وهي خاو الذ مر علي قر الري :  على عروشها، و المصدر التلمودأو 
 خوني صانع الدائرة

احث  تهارقا/ قلم ال
 

طة (، تكملة س لؤ (لما بدأه االخ العزز مرشد إلى اإللحاد ) أو األرجح اضافة 
قه ابن المقفع) عشر م، ورف م  رفا العهد القد اه عن الهاجادة وأبو ت صدر في ما 

ح ة في القرآن والحدیث الصح اء والمعتقدات اإلسالم سي لقصص األنب  .رئ
التحدید في موضوع محدد هو  :إضافتي تأتي 

رفي من مصادر قصص القرآن، الذ  ا األبو فأماته هللا مئة عام {سفر مراثي إرم
عثه ا} ثم  عبد ملك الكوشي وقصة النبي ارم   التي رطها لؤ عشر 

حث هناللعودة له نك قراءة ال م حثهما    ذا الجزء من 
html.75565.0c,...a.1-compute.59-226-201-52-2ec://http 

 
ال  ما في حزق أ لبني إسرائیل  ال الذ تن ر نبوءة العظام ١٤-١: ٣٧فحزق  وذ

سأل الرب عبده  عد ان  ا وجلدا وروحا  عد ان تكسي لحما وعص اة  ًالتي تعود للح ً ً ً
ا سید الرب أنت تعلم ال  جیب حزق ا هذه العظام ؟ و ا ابن ادم هل تح ال    . حزق

ال ) أعني المرشد وابن المقفع ( ووصال  الي ان دمحم خل بین قصة نبوءة حزق
ي ( ملك الكوشي وقصة عبد  )أ اإلثیو

 
س ما  *١* یین القدماء في شمال السودان ول وش هي حضارة النو في الواقع 

یو  یین هم أنفسهم النو أن اإلثیو ا علما  نالكوشیو هم أبناء ،نعرف الیوم بإثیو
انا مع  ر الكوشیین أح ما الیهود أبناء عم العرب لذلك یذ عمومة المصرین القدماء 

 * رین في الكتاب المقدسالمص
 

الغة أنني أصبت وترا حساسا جدا في  نلكني الیوم أضیف مصدرا ثالثا وأعتقد دو م
ة   هذه الخرافة الدمحم



 Honi ha-M'agel معجیل أو صانع الدائرة - ها أو هونيرابي خونيال
 

ح قبل يرابي خون اه المس م صانع الدائرة هو أحد أش شوع فهو  ح الناصر  ا المس
اة اًان مقرا للرب ومتحدمردوه  ادعى ح وقتل وعاد للح المس  للسلطة تماما 

ح ثم ذهب للسماء ل هذه المزاعم والقصةالمس حأن قبل ،  حي یولد المس   المس
  . من هذاإثارة أكثریل له قصة الرابي خوني هامعجنفسه لكن 

 
ه  تا فوس فالفیوس في  ر المؤرخ یوس یل قصة خوني هامعج، ودات الیهَّعاد-یذ

ة الصراع بین ِِّالر انوس الثاني معه األسرة أبناءي الذ وقع ضح ة هیر  الحشمون
ین والفرسی قیون و ولوس ومعه الصد ه أرسطو ةن الذین اشتعلت بینهم حرب أخ  أهل

ة سنة  انوس علي خوني ، ٢* قبل المیالد ٦٣طائف ض جنود هیر  حصار أثناءق
م ستجیب أنلكنه دعا هللا   أعدائهم لدمار أن یدعو وطلبوا منه -القدس- أورشل  ال 
عض ألنلدعاء  عضهما ال الإ من الطرفین على  حسب (ن من شعب هللا  الفرقی 

اع رجمهحینها ؛ )العقیدة الیهود انوس حتي الموتأت  . هیر
جعلته  أسطورةن هذا الرجل له قصة أل !ن لهم ؟ تسألو ؟لماذا طلبوا منه أن یدعو

أنه مستجاب الدعوة  شعب أنقذمن بزعم األسطورة فهو ؛ شتهر بین االسرائیلیین 
عادتها في فصل الشتاء في منطقة األمطار من القح حین لم تهطل إسرائیل  

 األرض ودخلها وأقسم على هللا انه لن یخرج من الدائرة حتى إسرائیل فرسم دائرة على
یف ،  دعائه هذا صدموا من وقاحته مع الرب الیهود الذین سمعوا.ینزل المطر

طلب الري ، ًمرة وفعال تمطر السماء زخات مطریدعو الرب بهذه الطرقة اآل لكن 
طلب من الرب ًخوني مطرا أ غزارة شدیدة ف  نأن تكو األمطار أهدأكثر فتنفتح السماء 

ل دعائه نفذ الرب  عاق ؛و الحرمان َونظرا لوقاحته هذه  عتزله الیهود  ٣*ب الري  و
مو بن شیتاتش تماما لكن إلنقاذه إ عفو عنه شقی الملكة العالم الفرسي ش نسرائیل 

  . لقره من الرب الذ استجاب دعاءه حسب الزعم واألسطورة٤*
ابلي أكثر أهلكهذا هو الري خوني صانع الدوائر،  ه التلمود ال ة ن ما یخبرنا  م

فوس في المقثیر فوس  مما نقله یوس ان تارخ یوس ة، وان  ة التراث ٕارنة المیثیولوج



ة أ ة من أكثر واقع  التلمود هذه هي التي نقلها أسطورة لكن .سطورة التلمودوتارخ
 في القرآندمحم 

 
 في البدء أعتذر عن أ خطأ في الترجمة إن وجد

 :الترجمة
 

اته معن: قال الري یوحنان  ه طوال ح ل عل ة هذا الرجل الصالح أش ة أغن ي آ
المزامیر (ن عندما رد الرب سبي صهیو صرنا مثل الحالمین ٥*الصعود 
 )١٢٦األصحاح

حلم؟  عین عام  ن أن تكو س عین ،نسأل خوني هل من المم یف ألحد أن ینام لس
ان خوني یرتحل علي الطر فرأ رجال یزرع شجرة ! عام ؟ ام  ًوفي احد األ
عین : ج هذه الشجرة لتثمر؟ فأجاب الرجلم من الوقت تحتا: فسأله ، خروب س

عین عاما أخر ؟ أجاب ، عاما ش س ًسأله خوني مجددا هل أنت موقن انك ستع
ذلك سأزرع ،  وجدت شجر الخروب في هذا العالم: الرجل  ما زرعها لي أجداد 

ضا هذه ألبنائي ه النوم .أنا أ نومه ، جلس خوني أرضا لیتناول وجبته واستولى عل و
عین عاماُأ ن صخر و أخفاه عن النظر ونام لس ه تكو ق رأ ، ًغل عل وحینما است

حصد ثمارا من شجرة الخروب ًرجال  فسأله خوني هل أنت الرجل الذ زرع الشجرة ، ً
ا ، أنا حفیده : ؟ أجاب الرجل  إنه من الواضح إني نمت : ًهنا هتف خوني عال

عین عاما ثم وقع ناظره علي حماره  غله(لس اال من ) أو  ان قد أعطى أج الذ 
غال(الحمیر  ا : ، وعاد إلى بیته واستفسر)أو ال ًهل ما زال ابن خوني راسم الدائرة ح

ه الناس ا: ؟ أجا ا لكن حفیده ما زال ح عد ح أنا خوني : حینئذ قال لهم، ابنه لم 
صدقه، راسم الدائرة   .ًلكن أحدا لم 

قولو )  بیت ها مدراش(یر والفقه ثم انه التجأ إلي مدرسة التفس : نوسمع العلماء 
ان متى ما أتى إلى  ام خوني راسم الدائرة ألنه  انت أ ما  القوانین واضحة لنا 

ل علیهم  لكن ، أنا هو : حینها قال، مدرسة التفسیر والدراسة یبت للعلماء ما أش
عطوه حقه من التوقیر ما لم  صدقوه  ش، العلماء لم  دة ودعا الرب أن آلمه هذا 



 .یرحمه ومات
 ".ٕإما الرفقة واما الموت: "ومن هنا جاء المثل: قال را 

 
ل  ة قیل أنه غ في نوم طو عد ، في األسطورة الرین ق  ست  عام حین لم یود ٧٠ل

صدق أنه حقا خوني راسم الدائرة   فدعا الرب والرب أخذه من هذا العالم، أحد أن 
 

أنه قتل علي  فسر التن٦*المهارشا قوله أن خوني ظن  فوس  وس اقض بین التلمود و
ة لمدة  انوس الثاني ولكن في الواقع أنه غ في نوم عمی أو في غیبو ید رجال هیر

  عاما٧٠
القرب من بلدة هاتزور هاجلیتي في شمال إسرائیل   )فلسطین(ُِعثر على قبر خوني 

 
ة األوالنص القر س هذه القصة التلمو قت  :سطورةأني 

 
عد موتها {  َّ حیي هذه  ة على عروشها قال أنى  الذ مر على قرة وهي خاو َأو  َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َِ ِ َِ ُ َ َََّ ََ َِ َُّ َ ٌَ ِ َ َ ِ َ

ٍ َّ َ
عض یوم قال بل ل م لبثت قال لبثت یوما أو  عثه قال  َّ مئة عام ثم  َفَأماته  َ َ َّْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َُ َ َ ٍَ ٍَ ُ َ ُْ َ ً ُ َْ ِْ ِ ْ َ ََ َُ َ ِ َ َبثت َ ْ ِ

ة للناس  ك لم یتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آ ِمئة عام فانظر إلى طعامك وشرا َّ ِ َِّ ًِ ََ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َِْ َ َ ْ ََ َِ ِ ُِ َ ُْ َ َ َِ َِ ٍ َ
َّ عل سوها لحما فلما تبین له قال أعلم أن  یف ننشزها ثم ن َوانظر إلى العظام  َ َ َ َ َّ ََ ُ َ َ َ َْ ََّ َ َُ ْ ََ َ َََّْ َّ َ ًُ ْ ُْ َ ُُ ُ ِ َِ ِ ْ ِ ى َ

ٌل شيء قدیر  ِ َ ٍ
ْ َ قرة} )٢٥٩(ُِّ  ٢٥٩: ال

 
 :َالنص اإلنجلیز األصل المترجم للتلمود





Rabbinic tradition (Babylonian Talmud, Taanit) records a 
different story of his death: 
Rabbi Yohanan said: "This righteous man [Honi] was troubled 
throughout the whole of his life concerning the meaning of the 
verse, 'A Song of Ascents: When the Lord brought back those 
that returned to Zion, we were like dreamers.' [Honi asked] Is it 
possible for seventy years to be like a dream? How could 
anyone sleep for seventy years?" 
One day Honi was journeying on the road and he saw a man 
planting a carob tree. He asked, "How long does it take [for this 
tree] to bear fruit?" The man replied: "Seventy years." Honi then 
further asked him: "Are you certain that you will live another 
seventy years?" The man replied: "I found [already grown] 
carob trees in the world; as my forefathers planted those for 
me so I too plant these for my children." 
Honi sat down to have a meal and sleep overcame him. As he 
slept a rocky formation enclosed upon him which hid him from 
sight and he slept for seventy years. When he awoke he saw a 
man gathering the fruit of the carob tree and Honi asked him, 
"Are you the man who planted the tree?" The man replied: "I 
am his grand-son." Thereupon Honi exclaimed: "It is clear that 
I have slept for seventy years." He then caught sight of his ass 
which had given birth to several generations of mules, and he 
returned home. There he inquired, "Is the son of Honi the 
Circle-Drawer still alive?" The people answered him, "His son is 
no more, but his grandson is still living." Thereupon he said to 



them: "I am Honi the Circle-Drawer," but no one would believe 
him. 
He then repaired to the beit ha-midrash [study hall] and there 
he overheard the scholars say, "The law is as clear to us as in 
the days of Honi the Circle-Drawer,”"for whenever he came to 
the beit ha-midrash he would settle for the scholars any 
difficulty that they had. Whereupon he called out, "I am he!" But 
the scholars would not believe him nor did they give him the 
honor due to him. This hurt him greatly and he prayed for 
mercy, and he died. Raba said: "Hence the saying, 'Either 
companionship or death.'In Rabbinic legend, however, he is 
said to have fallen into a long sleep, to wake up after 70 years. 
When nobody would believe that he was indeed Honi the 
Circle-drawer, he prayed to God and God took him from this 
world.[5] 
 
[6] The Maharsha explains the discrepancy between the 
Talmud and Josephus by stating that Honi was "presumed" 
killed by Hyrcanus II's men, but in reality was put into a deep 
sleep or coma for 70 years.[6] 
Honi's grave is found near the town of Hatzor HaGlilit in 
northern Israel 

 
 

امل 2* قضي علي  ن علي ید هیرودس الكبیر و ال االخو قتل   األسرةس
ة  الحشمون



*3herem عض القوانالحرمان عقو مة ة تلقي علي من یخالف  ین عبر مح
  ال یخالفأنن قانو یجب ٢٤الریین وهناك 

انوس من  4* ل مع طائفة فهي وابنها هیر شقی الملكة التي سیتصارع أبنائها 
ةالطائفة الفر ندر زوج الملكة من  ،س ولوس ووالده الملك المتوفي االس و أرسطو

ة  الطائفة الصدوق
ة من المزامیر االصحاح  5* غنونها في طر عودتهم ١٢٦اغن ان الیهود   

  للقدس
ا والتلمود الشهیر  6* ل ایدیل الرا قاته علىالمهارشا صامو    التلمودبتعل

(Maharsha1555 – 1631) 
 

 رالمصاد
agel%27M-Honi_ha/wiki/org.wikipedia.en://https ا یبید   و
htm.Maker-rcle...articl/library/org.chabad.www://http  التلمود

ابلي  ال
Josephus, Antiquities of the Jews, 14.2.1 21.  ات الیهود او أثار عاد

 الیهود
html.75565.0c,...a.1-compute.59-226-201-52-2ce://http 

The Legend of the Circle Maker by Mark Batter 
 
 

اكوف فر" حوني صانع الدائرة  اش فنان صهیوني شارك في من الفنان اإلسرائیلي 
ة الن طولة وانتصر ، ٤٨نطرو عام معر سل فیها العرب ی ة التي است  ١٥٠٠المعر

ح ٦٥٠٠جند اردني علي  ص ن جند إسرائیلي وأسر قائدهم أریل شارو الذ س
عد س وزراء إسرائیل في ما   .رئ

 
قات لؤ عشر  :من تعل



 
مات ٢٣، أو ٣أما عن مصدر القصة من سفر تعنیت فهو في فصل   أ في ترق

ن قراءته من هنا م ، و  :أخر
http://www.jewishvirtuallibrary.org/...anit-chapter-3 

 גשמים ירדו ולא אדר רוב יצא אחת פעם ר"ת: 'וכו המעגל לחוני ששלחו מעשה
 עוגה עג גשמים ירדו ולא התפלל גשמים וירדו התפלל המעגל לחוני שלחו

 משמרתי על) א، ב חבקוק( שנאמר הנביא חבקוק שעשה כדרך בתוכה ועמד
וגו מצור על ואתיצבה אעמדה ' 

§ The mishna taught: An incident occurred in which the 
people sent a message to Ḥoni HaMe’aggel. This event is 
related in greater detail in the following baraita. The Sages 
taught: Once, most of the month of Adar had passed but rain 
had still not fallen. They sent this message to Ḥoni 
HaMe’aggel: Pray, and rain will fall. He prayed, but no rain fell. 
He drew a circle in the dust and stood inside it, in the manner 
that the prophet Habakkuk did, as it is stated: “And I will stand 
upon my watch and set myself upon the tower, and I will look 
out to see what He will say to me, and what I shall answer 
when I am reproved” (Habakkuk 2:1). This verse is taken to 
mean that Habakkuk fashioned a kind of prison for himself 
where he sat. 

 נשבע לפניך בית כבן שאני עלי פניהם שמו בניך עולם של רבונו לפניו אמר
 מנטפין גשמים התחילו בניך על שתרחם עד מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני

 אלא יורדין גשמים שאין אנו כמדומין נמות ולא ראינוך רבי תלמידיו לו אמרו
שבועתך להתיר  



Ḥoni said before God: Master of the Universe, Your children 
have turned their faces toward me, as I am like a member of 
Your household. Therefore, I take an oath by Your great name 
that I will not move from here until you have mercy upon Your 
children and answer their prayers for rain. Rain began to 
trickle down, but only in small droplets. His students said to 
him: Rabbi, we have seen that you can perform great 
wonders, but this quantity of rain is not enough to ensure 
that we will not die. It appears to us that a small amount of rain 
is falling only to enable you to dissolve your oath, but it is not 
nearly enough to save us. 

 טפה שכל עד בזעף ירדו ומערות שיחין בורות גשמי אלא שאלתי כך לא אמר
 תלמידיו לו אמרו מלוג פחותה טפה שאין חכמים ושיערו חבית פי כמלא וטפה

העולם לאבד אלא יורדין םגשמי שאין אנו כמדומין נמות ולא ראינוך רבי  

Ḥoni said to God: I did not ask for this, but for rain to fill 
the cisterns, ditches, and caves. Rain began to fall furiously, 
until each and every drop was as big as the mouth of a barrel, 
and the Sages estimated that no drop was less than a log in 
size. His students said to him: Rabbi, we have 
seen that you can call on God to perform miracles and we will 
not die, but now it appears to us that rain is falling only to 
destroy the world. 

 שעלו עד כתיקנן ירדו ונדבה ברכה רצון גשמי אלא שאלתי כך לא לפניו אמר
 כך שירדו שהתפללת כשם רבי לו אמרו הגשמים מפני הבית להר העם כל

הטובה רוב על מתפללין שאין מקובלני כך להם אמר להם וילכו התפלל  



Ḥoni again said before God: I did not ask for this harmful rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and 
generosity. Subsequently, the rains fell in their standard 
manner, until all of the people sought higher ground 
and ascended to the Temple Mount due to the rain. They said 
to him: Rabbi, just as you prayed that the rains should fall, so 
too, pray that they should stop. He said to them: This is the 
tradition that I received, that one does not pray over an excess 
of good. 

 ואמר עליו ידיו שתי סמך הודאה פר לו הביאו הודאה פר לי הביאו כ"אעפ
 ולא טובה ברוב לא יכולין אינן ממצרים שהוצאת ישראל עמך ע"רבש לפניו

 אינן טובה עליהם השפעת לעמוד יכולין אינן עליהם כעסת פורענות ברוב
 נשבה מיד בעולם ריוח ויהא הגשמים שיפסקו מלפניך רצון יהי לעמוד יכולין

 כמהין להם והביאו לשדה העם ויצאו החמה וזרחה העבים ונתפזרו הרוח
 ופטריות

Ḥoni continued: Nevertheless, bring me a bull. I will sacrifice it 
as a thanks-offering and pray at the same time. They brought 
him a bull for a thanks-offering. He placed his two hands on 
its head and said before God: Master of the Universe, Your 
nation Israel, whom You brought out of Egypt, 
cannot bear either an excess of good or an excess of 
punishment. You grew angry with them and withheld rain, and 
they are unable to bear it. You bestowed upon them too 
much good, and they were also unable to bear it. May it be 
Your will that the rain stop and that there be relief for the world. 
Immediately, the wind blew, the clouds dispersed, the sun 
shone, and everyone went out to the fields and gathered for 



themselves truffles and mushrooms that had sprouted in the 
strong rain. 

 כשני שנים שאילו נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא שטח בן שמעון לו שלח
ידך על מתחלל שמים שם נמצא לא אליהו של בידו גשמים שמפתחות אליהו  

Shimon ben Shetaḥ relayed to Ḥoni HaMe’aggel: If you were 
not Ḥoni, I would have decreed ostracism upon you. For 
were these years like the years of Elijah, when the keys of 
rain were entrusted in Elijah’s hands, and he swore it would 
not rain, wouldn’t the name of Heaven have been desecrated 
by your oath not to leave the circle until it rained? Once you 
have pronounced this oath, either yours or Elijah’s must be 
falsified. 

 שמתחטא כבן רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא שאתה לך אעשה מה אבל
 תן בצונן טפניש בחמין לרחצני הוליכני אבא לו ואומר רצונו לו ועושה אביו על

، כג משלי (אומר הכתוב ועליך לו ונותן ורמונים אפרסקים שקדים אגוזים לי
יולדתך ותגל ואמך אביך ישמח) כה  

However, what can I do to you, as you nag God and He does 
your bidding, like a son who nags his father and his 
father does his bidding. And the son says to his father: Father, 
take me to be bathed in hot water; wash me with cold water; 
give me nuts, almonds, peaches, and pomegranates. And his 
father gives him. About you, the verse states: “Your father and 
mother will be glad and she who bore you will 
rejoice” (Proverbs 23:25). 

 אומר ותגזר) כח، כב איוב (המעגל לחוני הגזית לשכת בני שלחו מה רבנן תנו
אומר ותגזר אור נגה דרכיך ועל לך ויקם  



The Sages taught: What message did the members of the 
Chamber of the Hewn Stone, the Great Sanhedrin, send to 
Ḥoni HaMe’aggel? About you, the verse states: “You shall also 
decree a matter, and it shall be established for you; and the 
light shall shine upon your ways. When they cast down, you 
will say: There is lifting up, for He saves the humble person. 
He will deliver the one who is not innocent and he will be 
delivered through the cleanness of your hands” (Job 22:28–30). 

 נגה דרכיך ועל מלמעלה מאמרך מקיים הוא ברוך והקדוש מלמטה גזרת אתה
בתפלתך הארת אפל שהיה דור אור  

They interpreted: “You shall also decree a matter”; 
you, Ḥoni, decree from below, and the Holy One, Blessed be 
He, fulfills your statement from above. “And the light shall shine 
upon your ways”; a generation that was in darkness, you have 
illuminated it with your prayer. 

 דור יושיע עינים ושח בתפלתך הגבהתו שפל שהיה דור גוה ותאמר השפילו כי
 בתפלתך מלטתו נקי היה שלא דור נקי אי ימלט בתפלתך הושעתו בעונו ששח

הברורין ידיך במעשה מלטתו כפיך בבור ונמלט  

“When they cast down, you will say: There is lifting up”; a 
generation that was cast down, you lifted it up with your prayer. 
“For He saves the humble person”; a generation that was 
humble in its transgression, you saved it through your prayer. 
“He will deliver the one who is not innocent”; a generation that 
was not innocent, you have delivered it through your prayer. 
“And he will be delivered through the cleanness of your hands”; 



you have delivered an undeserving generation through the 
clean work of your hands. 

) א، קכו תהלים (זה מקרא על מצטער היה צדיק אותו של ימיו כל יוחנן' ר אמר
 שבעין דניים איכא מי אמר כחולמים היינו ציון שיבת את' ה בשוב המעלות שיר

בחלמא שנין  

§ The Gemara relates another story about Ḥoni 
HaMe’aggel. Rabbi Yoḥanan said: All the days of the life of 
that righteous man, Ḥoni, he was distressed over the meaning 
of this verse: “A song of Ascents: When the Lord brought back 
those who returned to Zion, we were like those who 
dream” (Psalms 126:1). He said to himself: Is there really a 
person who can sleep and dream for seventy years? How is it 
possible to compare the seventy-year exile in Babylonia to a 
dream? 

 האי ליה אמר חרובא נטע דהוה גברא לההוא חזייה באורחא אזל הוה חד יומא
 שבעין דחיית לך פשיטא ליה אמר שנין שבעין עד ליה אמר טעין שנין כמה עד

 אבהתי לי דשתלי היכי כי אשכחתיה בחרובא עלמא] גברא [האי ליה אמר שנין
לבראי נמי שתלי  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree. Ḥoni said to him: 
This tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have passed. 
Ḥoni said to him: Is it obvious to you that you will live seventy 
years, that you expect to benefit from this tree? He said to him: 
That man himself found a world full of carob trees. Just as my 
ancestors planted for me, I too am planting for my descendants. 



 מעינא איכסי משוניתא ליה אהדרא נים שינתא ליה אתא ריפתא כריך קא יתיב
 ליה אמר מינייהו מלקט קא דהוה גברא לההוא חזייה קם כי שנין שבעין ונים

 שנין שבעין דניימי מינה שמע ליה אמר אנא בריה בר ל"א דשתלתיה הוא את
רמכי רמכי ליה דאתיילידא לחמריה זאח  

Ḥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. A 
cliff formed around him, and he disappeared from sight and 
slept for seventy years. When he awoke, he saw a certain man 
gathering carobs from that tree. Ḥoni said to him: Are you the 
one who planted this tree? The man said to him: I am his 
son’s son. Ḥoni said to him: I can learn from this that 
I have slept for seventy years, and indeed he saw that his 
donkey had sired several herds during those many years. 

 בר ליתא בריה ליה אמרו קיים מי המעגל דחוני בריה להו אמר יהלבית אזל
 שמעינהו המדרש לבית אזל הימנוהו לא המעגל חוני אנא להו אמר איתא בריה

 מדרשא לבית עייל הוי דכי המעגל חוני כבשני שמעתתין נהירן דקאמרי לרבנן
 ולא והימנוה לא ניהו אנא להו אמר להו מפרק הוה לרבנן להו דהוו קושיא כל

 היינו רבא אמר ומית רחמי בעי דעתיה חלש ליה כדמבעי יקרא ליה עבדי
מיתותא או חברותא או אינשי דאמרי  

Ḥoni went home and said to the members of the household: Is 
the son of Ḥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His son 
is no longer with us, but his son’s son is alive. He said to them: 
I am Ḥoni HaMe’aggel. They did not believe him. He went to 
the study hall, where he heard the Sages say about one 
scholar: His halakhot are as enlightening and as clear as in the 
years of Ḥoni HaMe’aggel, for when Ḥoni HaMe’aggel would 
enter the study hall he would resolve for the Sages any 
difficulty they had. Ḥoni said to them: I am he, but they did not 



believe him and did not pay him proper respect. Ḥoni became 
very upset, prayed for mercy, and died. Rava said: 
This explains the folk saying that people say: Either friendship 
or death, as one who has no friends is better off dead. 

 
قات  :من التعل

 
 :تب لیبرا

 
تبت بواسطة ( ة  ة األصل ه الوحید أن هذا أماته هللا ): libraالمشار وجه التشا

عتبر هذا ا٧٠ عام أما اآلخر فنام ١٠٠ اسا  سنة و   !!قت
 

 :تعلی تهارقا
 

  قهذه الفرو ال التشابهات
ابلي (  سنة ٧٠ًبدال عن  قا لسؤال خوني حولها دمحم ) فترة األسر ال  ١٠٠ إلىًوط

دال من النوم حولها  اة في الحمار الذ تحول  .إلى موتًسنة و إلى عظام وعاد للح
ال الكتاب بنفس نالقرآ والطعام الذ ظل علي ة الطرقة التي وصفت في نبوءة حزق

ة _حالته في حالة عبد ملك الكوشي رف ق _حسب األسطورة األبو ضا الذ است  أ
ة علي سؤال الًدال من ب). رقم مهم للیهود ( سنة٧٠عد  حلم،٧٠اإلجا ضع  ً عاما 
هم دعوته لألدمحم عث سؤال آخر یهمه و رة ال السؤال الذ  ،نعراب الذین یرفضو ف

ستم اضعه ،  ده من نبؤة أرم
 

 :تعلی لؤ عشر
 



اســم  ما  تــب قــد ــان  ٍاســم ) مرشــد إلــى اإللحــاد(ًأخــي العزــز تهارقــا، أنــا هــو مــن 
اـنـا إذا _ـان اقتراحـي . ٍمسـتعار ـالم زمیلـي ابـن المقفـع أح المـي مـن  ـن تمییـز  م ًو

ـتـابتي فـقـ ــان مــن  ــر أن هــذا الموضــوع   أن _ًــان اســم الكاـتـب واحــدا مـنـا فـقـ وأذ
ة سهوا أو  ة الرین قصة عبد ملك الكوشي الهاجاد ة  ال الكتاب ًمحمدا خل قصة حزق ً

ـر لحمــار ابتعـث مـن جدـیـد، . ًقصـدا ِلكـن ال یوجـد ـفـي قصـة عبـد مـلـك الكوشـي أ ذ ُ
ره قرآن دمحم في ناحیتین  َلذلك أعتقد أنك أصبت في موضوعك فهي أقرب قصة لما ذ

ه مع قصة الحمار وم أنـه هما التشا ره المفسرو للقرآن عن عدم تصدی الناس  نا ذ
ــال  ــین أســطورة حزق ــو قــد خلــ بینهــا و ننفــس الشــخص الــذ اعتقــدوا أنــه مــات، ف

ة ـه فـي مسـألة خرافـة . الكتاب ه  لكن أسطورة عبد ملك الكوشـي أقـرب إلـى القـرآن وأشـ
فسد  خلـ دمحم إحـد ، على األرجح )أو یتنسه بلف القرآن(طعامه من التین الذ لم 

ـال حزق ـة الخاصـة  ـاء المـوتى الخراف عدم دقـة مـع قصـة إح ال هاتین القصتین  . أو 
ـة فـي تـراث الـریین،  ثرة القصص المشـابهة الخراف ه یثبت لنا  ل ما عثرت عل َعلى  ٍّ

حثـي عـن  ما الحظت أثنـاء دراسـتي و اة عدیدة عندهم  ُفقصص الموتى العائدین للح
م را لك على الموضوع. اًهذه المسألة قد  .ًش

 
عـث وجـد حمـاره  ـأن هـوني لمـا  عثا لحمار هوني، لكنها قالـت  ر موتا و َالقصة لم تذ ِ ُ ً ً

ثیرا من الحمیر عین سـنة أنهـا ترك نسال  عـد سـ یـف عـرف  ، وهنا خلل فـي القصـة ف
ظــل  ــل وأن  ــان ـلـزمن طو ظــل حمــاره ـفـي نـفـس الم مــن نســل حمــاره وهــل یتوـقـع أن 

ـاننسله ملتـز ـر حمـار لكن.مین بـنفس الم ـرة القـرآن  هـا تتفـ مـع القـرآن فـي ذ مـا، وف
ـا لعـدم عظمـة المعنـى ألن الحیوانـات  ـة الهوت ـرة عبث عث هللا لحمـار ف رة دمحم عن  ف
عـث حمـار أو  عـث حمـار، ف بیر یجعل من المهـم  ة وتمیز  فرد في العموم ال تمتاز 

ــا ـفـي األغلــب و عبث لــب ســ ــل .نقطــة أو  مشــي علــى أرــع، و ــل حمــار ینهــ و  
ــاء فیهــا یوجــد أـفـراد  ًالكـالب ظرـفـة تهــز ذیولهــا تتـقـارب ـفـي صــفاتها، وحـتـى األكـثـر ذ

ائه  .نآخرو من الكالب بنفس ذ
   



اس بن عبد المطلب  المهم المنسوب البن ع المالح أن المفسرن المسلمین في 
عض مسلمة الیهود وغیره من أصحاب دمحم الصحابي عبد ذو ا( و ة  ألصول الیهود

ه عین اآلخر وهب بن من  سردوا نفس قصة عدم )هللا بن سالم والمعاصر لجیل التا
حسبو أنه مات حتى أحفاده أنه هو من  س من قصص . نتصدی الناس للرجل  نقت

ثیر مثال اء البن  حث الهاجادة تخ المسلمین  (ًاألنب ُوقد الحظت من قبل في 
اوعدم إدراكهم س نب اهن ول اتب و ة   :) أن عزرا في التارخ والعقیدة الیهود

 
ا بن : قال الحاف أبو القاسم بن عساكر قال بن سور بن عد هو عزر بن جروة و

نأیوب ابن درزنا بن عر بن تقى بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارو بن 
قال عزر بن .عمران عض اآلثار أن .سروخا و  .قبره بدمش جاء في 

ان بن علي، عن  ، عن داود بن عمرو عن ح غو ثم ساق من طر أبي القاسم ال
ع أم ال وال أدر  اس مرفوعا ال أدر العین ب ه، عن ابن ع رب، عن أب دمحم بن 

ا أم ال ثم رواه من حدیث مؤمل بن الحسن عن دمحم بن إسحاق  أكان عزر نب
، عن عبد الرزاق، عن معمر،  ، عن السجز عن ابن أبي ذئب، عن سعید المقبر

 .أبي هررة مرفوعا نحوه
بر ومقاتل عن الضحاك عن  شر وهو متروك عن جو ثم رو من طر إسحاق بن 
اه بخت نصر وهو غالم حدث فلما بلغ أرعین سنة  ان ممن س اس أن عززا  ابن ع

التوراة م ن أحد أحف وال أعلم  مة قال ولم  ر مع أعطاه هللا الح ان یذ نه قال و
اء حتى محى هللا اسمه من ذلك حین سأل ره عن القدر  .االنب

ر وهللا أعلم  .وهذا ضعیف ومنقطع ومن
شر ة، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد : وقال إسحاق بن  عن سعید، عن أبي عرو

عثه: هللا بن سالم  .أن عززا هو العبد الذ أماته هللا مائة عام ثم 
شروقال إسحاق عب وسعید بن أبي :  بن  شیر، عن قتادة، عن  أنا سعید بن  أن

اس وعبد  بر عن الضحاك عن ابن ع ة، عن قتادة، عن الحسن ومقاتل وجو عرو
اس وادرس عن جده  ه، عن مجاهد، عن ابن ع ٕهللا بن إسماعیل السد عن أب

ه قال إسحاق عضهم: وهب بن من  على ل هؤالء حدثوني عن حدیث عزر وزاد 



عة له  ما خرج ذات یوم إلى ض ان عبدا صالحا ح عض قالوا بإسنادهم أن عززا 
ه الحر ودخل الخرة  یتعاهدها فلما انصرف أتى إلى خرة حین قامت الظهیرة وأصا
وهو على حماره فنزل عن حماره ومعه سلة فیها تین وسلة فیها عنب فنزل في ظل 

ان معه في القصعة ثم فاعتصر  تلك الخرة وأخرج قصعة معه من العنب الذ 
أكله ثم استلقى على  سا معه فألقاه في تلك القصعة في العصیر لیبتل ل ا أخرج خبزا 
ه إلى الحائ فنظر سقف تلك البیوت ورأ ما فیها وهي قائمة على  قفاه وأسند رجل

ة فقال ال اد أهلها ورأ عظاما  عد م: (عروشها وقد  حیي هذه هللا  فلم ) وتهاأنى 
ض روحه فأماته هللا  عث هللا ملك الموت فق ا ف حییها ولكن قالها تعج شك أن هللا 

 .مائة عام
ما بین ذلك في بني إسرائیل أمور وأحداث قال انت ف ه مائة عام، و : فلما أتت عل

حیي  یف  عقل  ه لینظر بهما ف ه وعین عقل قل ه ل عث هللا إلى عزر ملكا فخل قل ف
ه .الموتىهللا  سى عظامه اللحم والشعر والجلد ثم نفخ ف ب خلقه وهو ینظر ثم  ثم ر

م لبثت قال لبثت یوما  عقل فاستو جالسا فقال له الملك  ل ذلك وهو یر و الروح 
عث في آخر النهار  ان لبث صدر النهار عند الظهیرة و عض یوم وذلك أنه  أو 

عض یوم ولم یتم  لي یوم فقال له الملك بل لبثت مائة عام والشمس لم تغب فقال أو 
ان  ه العصیر الذ  س وشرا ا عني الطعام الخبز ال ك  فانظر إلى طعامك وشرا

س فذلك قوله ا : اعتصره في القصعة فإذا هما على حالهما لم یتغیر العصیر والخبز 
ذلك التین والعنب غض لم یتغیر شئ من حالهما ف) لم یتسنه( أنه عني لم یتغیر و

ه فقال له الملك ر في قل رت ما قلت لك انظر إلى حمارك فنظر إلى حماره : أن أن
ل  قد بلیت عظامه وصارت نخرة فناد الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من 

ساها اللحم  سها العرو والعصب ثم  ه ثم أل ه الملك وعزر ینظر إل ة حتى ر قناح
ه إلى ثم أنبت علیها الجلد والشعر ثم نفخ ه الملك فقام الحمار رافعا رأسه وأذن  ف

امة قد قامت فذلك قوله ظن الق ة : (السماء ناهقا  وانظر إلى حمارك ولنجعلك آ
سوها لحما یف ننشرها ثم ن عني وانظر إلى عظام ) للناس وانظر إلى العظام 

عضا في أوصالها حتى إذا صارت عظاما مصورا حمارا  عضها  ب  یف یر حمارك 
سوها لحما فلما یف ن ل شئ قدیر  بال لحم ثم انظر  تبین له قال اعلم أن هللا على 



اء الموتى وغیره  ر ): ١(من إح ره الناس وأن ب حماره حتى أتى محلته فان قال فر
اء  عجوز عم ر منزله فانطل على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو  الناس وأن

انت أمة لهم فخرج عنهم عزر وهي بنت نمقعدة قد أتى علیها مائة وعشرو سن ة، 
 عشرن

انت عرفته وعقلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة   .(٢(سنة 
ا هذه أهذا منزل عزر قالت ت وقالت ما : فقال لها عزر  نعم هذا منزل عزر ف

ان هللا ه الناس قال فإني أنا عزر  ر عزرا وقد نس ذا سنة یذ ذا و  رأیت أحدا من 
حان هللا فإن عزرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم  عثني قالت س أماتني مائة سنة ثم 

ر قال فإن عزرا رجل مستجاب الدعوة یدعو :  قالتفإني أنا عزر: نسمع له بذ
صر ة والشفاء فادع هللا أن یرد علي  العاف  حتى أراك للمرض ولصاحب البالء 

نت عزرا عرفتك  .فإن 
اذن هللا : ه ومسح بیده على عینیها فصحتا وأخذ بیدها وقالقال فدعا ر قومي 

أنما نشطت من عقال  حة  أشهد : فنظرت فقالت) ٣(فأطل هللا رجلیها فقامت صح
أنك عزر وانطلقت إلى محلة بني إسرائیل، وهم في أندیتهم ومجالسهم وابن لعزر 

ه شیوخ) ٤(شیخ ابن مائة سنة وثماني عشر  ني بن  في المجلس فنادتهم سنة و
ذبوها، فقالت: فقالت م ف أنا فالنة موالتكم دعا لي ره فرد علي : هذا عزر قد جاء

عثه قال فنهض الناس، فأقبلوا : صر واطل رجلي وزعم أن هللا أماته مائة سنة ثم 
ه فإذا  تف شف عن  ه ف تف ان البي شامة سوداء بین  ه فقال ابنه  ه فنظروا إل إل

ما حدثنا غیر عزر هو عز ن فینا أحد حف التوراة ف ر فقالت بنو إسرائیل فإنه لم 
ان  قوقد حر بخت نصر التوراة ولم یب منها شئ إال ما حفظت الرجال فاكتبها لنا و
عرفه أحد غیر عزر فانطل  ام بخت نصر في موضع  أبوه سروخا وقد دفن التوراة أ

ان قد عفن الور ودرس الكتاب قال بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج  قالتوراة و
ان  نو إسرائیل حوله فجدد لهم التوراة ونزل من السماء شها وجلس في ظل شجرة و

ر التوراة فجددها لبني إسرائیل ) ٥(  .(٦(حتى دخال جوفه فتذ
امه  ان من أمر الشهابین وتجدیده التوراة وق فمن ثم قالت الیهود عزر ابن هللا للذ 

أرض السواد بدیر حزقیلأم ان جدد لهم التوراة  والقرة التي مات  .ر بني إسرائیل و



اذ قال لها سایرا  .فیها 
ما قال هللا تعالى ان  اس ف ة للناس: (قال ابن ع  عنى لبني) ولنجعلك آ

ه وهم شیوخ وهو شاب النه مات وهو ابن .إسرائیل ان یجلس مع بن وذلك أنه 
عثه هللا عد بخت نصر ارعین سنة ف عث  اس  هیئة یوم مات قال ابن ع ا   شا

اس ذلك قال الحسن، وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن ع  :و
ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر یر ابنه شیخا یدب * واسود رأس شاب من قبله ابنه 

ما * ولحیته سوداء والرأس أشقر وما البنه حیل وال فضل قوة * على عصا  قوم 
عد ابنه في الناس تسعین حجة  عثر  وعشرن ال یجر وال یتبختر * مشي الصبي ف

ه ارعو أمرها  نوالن ابنه تسعو في الناس غبر فما هو في المعقول إن * نوعمر أب
الجهل تعذر* نت دارا  نت ال تدر ف  ٕوان 

 فصل
اء بني إسرائیل  مان ، وأنه)١(المشهور أن عزرا نبي من أنب ما بین داود وسل ان ف  

حف التوراة ألهمه هللا  حیى، وأنه لما لم یب في بني إسرائیل من  را و ین ز و
معرفة  ه أمر هللا ملكا فنزل  ما قال وهب بن من حفظها فسردها على بني إسرائیل 

حرف حتى فرغ منها) ٢(  .من نور فقذفها في عزر فنسخ التوراة حرفا 
اس أنه سأل عبد هللا بن سالم عن قول هللا تعالىورو ابن عساكر  : عن ابن ع

قرة) [ وقالت الیهود عزر ابن هللا( ر له ابن سالم ما  ] ٣٠: ال لم قالوا ذلك ؟ فذ
ستطع موسى أن  ه لبني إسرائیل التوراة من حفظه وقول بني إسرائیل لم  ت ان من 

التوراة إال في تاب فرماه طوائف منهم ٕتاب وان عزرا قد جاءنا أتینا   بها من غیر 
 .وقالوا عزر ابن هللا

ثیر من العلماء قول   .إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزر: ولهذا 
 

س ٢٨٩ / ١الخبر رواه الطبر في تارخه  (1) ا ول ه أن الذ أماته هللا أرم  وف
 .عزرا
 .العاهة: الزمانة (2)
 .قید: عقال (3)



 .٢٧٠ / ١؛ مائة وثالث عشرة سنة : بن االثیرفي الكامل ال (4)
ه ماء فسقاه : في الطبر والكامل (5) اناء ف عث هللا ملكا في صورة انسان، أتاه 

 .[ عزر[ من ذلك االناء فتمثلت التوراة في صدره 
حاللها وحرامها وسننها وفرائضها وحدودها : زاد الطبر (6) عرفونها  ؛ فصاروا 

 .ین أظهرهم وصلح بها أمرهموقامت التوراة ب
 

ـا فـي اإلسـالم وهـو ضـمن  لكن ألن هوني معجیل أو صـانع الـدائرة غیـر معـروف تراث
صـــعب تأصـــیله ـفــي اإلســـالم، ـقــال المســـلمو أن  حـــت یهـــود  اق ـتــراث عـبــر  نســـ
عــث مــن  ــاذب لعــدم وجــود قصــة  ور هــو عــزرا، وهــو ادعــاء فاشــل  الشــخص المــذ

ـــل  م المـــوت عـــن عـــزار الكـــاهن فـــي  ـــدس والتلمـــود والمدراشـــ نصـــوص الكتـــاب الم
س هـذا عمـة هـذا لتأكیـد زعـم  رفا، ما فعلـه المفسـرو هـو تلبـ تب األبو م و نوالترجوم
ســت  ـة وادعــاء أنهـا ل محاوـلـة منـه للتقلـیـل مـن شــأن الیهود َّدمحم أن الیهـود ألهــوا عـزرا 

مــا الحظنــا ـفــي دراســة الهاجـــ اإلســالم، نـفــس هــذا األســـلوب  ـــه دمحم ًتوحیــدا  ادة قــام 
ــا  َّثـیـرا، مــثال ـفـي قصــة ســورة أهــل الكهــف الخاصــة بإیل ً ــاس(ً مــع الراـبـي ) الخضــر-إل

ور  فــي، نســب دمحم القصــة لموســى، ألن الرابــي الحبــر المــذ شــوع بــن الو أو بــن ل
ـان األسـهل لـه  ـه دمحم عنـه فـي دینـه الجدیـد اإلسـالم، ف س له أ تأصیل تراثي قام  ل

العـادةعلى نحو مضحك أن س هذا عمة ذلك  الحـ قصـة عـزرا عنـد المسـلمین .  یل
شــتهر بهــا حســب أســاطیر الیهــود الرابــي  ــان مســتجاب اـلـدعوة وهــي صــفة  فیهــا أـنـه 

ة بهـذه األســطورة عـنـههـوني هامعجـیـل أو صـانع اـلـدائرة ،  وقـد ـتـأثرت القصـة اإلســالم
أســاطیر أخــر  شــتهر  م واألدب فــي األدب الرینــي مــن تلمــود وم_أمــا عــزرا ف دارشــ

نقاشـاته فـي القـدر وقضـاء هللا رفي  سـت هـذه ضـمنها_ األبـو عتبـر . ل وفـي حـین ال 
ـا یـوحى لـه  ـة تجعلـه نب رف اهنا، فالكتـب األبو ا، بل  ًالتراث الكتابي الرسمي عزرا نب
رد هللا المزعـو ة في قضاء هللا وعدالته و ة دین طرقة تفلسف ا  تناقش مع هللا متش م ًو

ــــة هللا  ـــــالتبرر الالهـــــوتي لمحاوـلــــة تأكـیــــد وجـــــود وعداـل عـــــرف  ــــار مـــــا  ـــــه ـفــــي إطـ َعل ُ
Theodicy. 

 



قصة  أن محمدا یخل إحد القصتین  د تفسیر  ًأما الطبر فینقل في تفسیره ما یؤ
ال  :حزق

 
حیى 4601 ثنا عبد الصمد : قال ، أخبرنا عبد الرزاق : قال ،  حدثنا الحسن بن 

قول في قولهبن معقل أنه س ه  عد  } : مع وهب بن من حیي هذه هللا  أنى 
ا لما خرب بیت المقدس وحرقت الكتب  { موتها ة الجبل ، إن إرم ، وقف في ناح
عد موتها } : فقال حیي هذه هللا    . { أنى 

 
ل في القرة التي مر علیها القائل..... عـد  } : واختلف أهل التأو حیـي هـذه هللا  أنـى 
عضـهم  { موتهـا ـر مــن قـال ذلـك . هــي بیـت المقـدس : فقـال   حــدثني - ٤٦٠٥: ذ

ر ودمحم بـن عبـد الملـك  ، ثنـا إسـماعیل بـن عبـد الكـرم : قـاال ، دمحم بن سـهل بـن عسـ
ـه : قال  ـا هـدم : قـال ، ثني عبد الصمد بن معقل أنه سـمع وهـب بـن من لمـا رأ إرم

م  الجبل العظ حیـي هـذ } : قـال، بیت المقدس  عـد موتهـاأنـى   - 4606 . { ه هللا 
حیى  أخبرنا عبد الصمد بـن معقـل : قال ، أخبرنا عبد الرزاق : قال ، ثنا الحسن بن 

ــه  : ـقـال ،  حــدثنا ابـن حمـیـد -. * هــي بیـت المـقـدس : قـال ، أنـه ســمع وهـب ـبـن من
قـول ذلـك : قال ، ثنا سلمة  ـه  . ثني ابن إسحاق عمن ال یتهم أنـه سـمع وهـب بـن من

شر - ٤٦٠٧ ـر لنـا : قال ، عن قتادة ، ثنا سعید : قال ، ثنا یزد : قال ،  حدثنا  ذ
ــابلي ، أـنـه بـیـت المـقـدس  عــدما خرــه بختنصــر ال  حــدثنا عــن - ٤٦٠٨. أـتـى عزــر 

ـــا معـــاذ : قـــال ، الحســـین  مان : قـــال ، ســـمعت أ ســـمعت : قـــال ، ثنـــا عبیـــد بـــن ســـل
قول في قوله الذ مر على قره  } : الضحاك  ـة علـى عروشـهاأو  أنـه  { وهي خاو

ثنـي : قـال ، ثنا الحسین : قال ،  حدثنا القاسم - ٤٦٠٩. مر على األرض المقدسة 
رمـة فـي قولـه، عن ابـن جـرج ، حجاج  الـذ مـر علـى قرـة } : عـن ع : قـال { أو 
عـد إذ خرهـا بختنصـر ، بیت المقدس : القرة   حـدثنا عـن - ٤٦١٠. مر بها عزر 
ـه ، ثنـا ابـن أبـي جعفـر : قـال ، عمـار  ـع، عـن أب الـذ مـر علـى  } : عـن الر أو 

وقــال . مــر علیهــا عزــر وقــد خرهــا بختنصــر ، القرــة بیــت المقــدس : قــال  { قرــه
ـارهم وهـم ألـوف : نآخرو  ـان هللا أهلـك فیهـا الـذین خرجـوا مـن د بل هي القرـة التـي 



ــر مــن ـقـال ذـلـك . فـقـال لهــم هللا موـتـوا ، حــذر المــوت  ،  حــدثني ـیـونس - ٤٦١١ :ذ
ـره: قال ، أخبرنا ابن وهب : قال  ألـم تـر إلـى  } : قـال ابـن زـد فـي قـول هللا تعـالى ذ

ارهم وهـم ألـوف ـان نـزل بهـا الطـاعو : قـال  { الذین خرجوا من د ثـم اقـتص ، نقرـة 
رناها فـي موضـعها عنـه  ـان ، قصتهم التي ذ إلـى أن بلـغ فقـال لهـم هللا موتـوا فـي الم

ـاة الـذ ذ ـه الح ـاهم هللا، نهبـوا یبتغـو ف إن هللا لـذو فضـل علـى النـاس  }فمـاتوا ثـم أح
رو ش  . { نولكن أكثر الناس ال 

 
ـــه  ــة المشــهورة، لكـنــه اخــتل عل ــال وأســـطورته الیهود قصــد ـفــي الحــالتین حزق عــا  ًط
ة لــیجعلهم جــاهلین مختلطـــ المســـلمین علــى ســبیل التســـل ــا تالعــب  ًلجهلــه أو أن وه  اً

ـه دمحم وعـرف المسـتقبل . هم في تراث الیهود الذ هو أصل اإلسالم وتراثـهعلی ولـو تن
عــث دولــة إســرائیل وشــعبها وتشــجع علــى االحــتالل  ًلمــا وضــع أســطورة تعتبــر رمــزا ل َ

األرض وعد   !اإلسرائیلي الحالي في جوهرها 
 

َالذین خرجوا وهم ألوف حذر الموت{أما النص القرآني اآلخر عن  سرد ففي الع} ٌ موم 
تفقو في المجمل على أنه المقصود، لدرجة أن  ال و ه المفسرو نفس قصة حزق نف ن

اسمه أ خاصا  ا ثیر بوب له  ًابن  َّ. 
 

ه  عض ما ینقله الطبر ف ة _ مثله مثل القرآن_و ه مع قصة عبد ملك الكوش تشا
 :وقصة سلة التین ومع قصة الرابي هوني هامعجیل وحماره

 
ا بني إسرائیل فلما ولى...  ا من معه من س ابل  أقبل ،  بختنصر عنه راجعا إلى 

رة وسلة تین  ا على حمار له معه عصیر من عنب في ز ا ، إرم فلما ، حتى أتى إیل
عد  } : فقال، ورأ ما بها من الخراب دخله شك ، وقف علیها  حیي هذه هللا  أنى 

ومات ، سلة تینه عنده حیث أماته هللا وحماره وعصیره و { موتها فأماته هللا مائة عام
عثه هللا تعالى ، فلم یره أحد ، نفأعمى هللا عنه العیو ، حماره معه  فقال ، ثم 

عض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى  } : له م لبثت قال لبثت یوما أو 



ك لم یتسنه ة للن } لم یتغیر: قول  { طعامك وشرا اس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آ
سوها لحما یف ننشزها ثم ن عضه إلى  { وانظر إلى العظام  فنظر إلى حماره یتصل 

العرو والعصب ، عض  سي ذلك منه اللحم ، قوقد مات معه  یف  حتى ، ثم 
ه الروح ، استو  فإذا هو على ، ونظر إلى عصیره وتینه ، فقام ینه ، ثم جر ف

أعلم أن هللا : قدرة هللا ما عاین قال فلما عاین من . هیئته حین وضعه لم یتغیر 
ل شيء قدیر   على 

 
ل قوله تعالى...  ك لم یتسنه } : القول في تأو عني  . { فانطر إلى طعامك وشرا

قوله ره  ك لم یتسنه } : تعالى ذ نلم تغیره السنو التي  { فانطر إلى طعامك وشرا
ه  عضهم سلة تین وعنب . أتت عل ر  ما ذ ان طعامه ف ه قلة ماء و وقال . وشرا
ه ز من عصیر : عضهم  ان طعامه سلة عنب وسلة تین وشرا وقال . قبل 
ان طعامه سلة تین : نآخرو  رة خمر ، بل  ه دن خمر أو ز ما . وشرا رنا ف وقد ذ

عضهم في ذلك  مضى قول 
 

سنا آنفا ما اقت ثیر ف اق رو نحوه ابن  عض المفسرن . ًنفس هذا الس ر  لكن ذ
ارهم له یتطاب مع قصة هوني هامعجیلل ة مقابلته ألحفاده والناس وان ا  .ٕح
 

قول الطبر  :ثم 
 

ـان علـى اسـم قائـل ذلـك  صح مـن قبلـه الب ان عندنا من الوجه الذ  وجـائز أن ، ال ب
ــا ، نــو ذلــك عزــرا  ــو إرم إذ لــم ، وال حاجــة بنــا إلــى معرفــة اســمه ، نوجــائز أن 

ـــة  اآل ٕوانمـــا المقصـــود بهـــا تعرـــف . تعرـــف الخلـــ اســـم قائـــل ذلـــك ـــن المقصـــود 
عــد ممــاتهم  اـئـه خلـقـه  ــرن ـقـدرة هللا عـلـى إح عــد فـنـائهم ، المن وأـنـه اـلـذ ، ٕواعــادتهم 

ــاة والمــوت مــن ـقـرش  ــذب ـبـذلك مــن ســائر العــرب ، بـیـده الح ــان  وتثبیــت ، ومــن 
ـان بـین ظهرانـي مهـاجر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مـن یهـود بنـي إسـرائیل الحجة بذلك على مـن 

هم فـي نبوتـه  ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على ما یزل شـ قطـع عـذرهم فـي رسـالته ، بإطالعه نب إذ ، و



ــن  ــاء التــي لــم  ــه مــن األن تا ــه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ـفـي  ــاء التــي أوحاهــا إلــى نب اـنـت هــذه األن
ــن علــم ذـلــك إال عنــد أهــل الكـتــاب ، علمهــا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وقومــه  ـــن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وـلــم  ولــم 

ـا وقومــه أمیـو ، وقومـه مــنهم  ــان أم ــان معلومـا ـبـذلك عنـد أهــل الكتـاب مــن ، نبـل  ف
علــم ذلــك إال بــوحي مــن هللا  ــانوا بــین ظهرانــي مهــاجره أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص لــم  الیهــود الــذین 

ه  ان ال. إل ـه ولو  ة عل مقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك لكانت الداللـة منصـو
زـل الشـك  قطع العـذر و ا  ـان إلـى ذم قیلـه ، نص ـره ، ولكـن القصـد  ـان تعـالى ذ فأ

 ذلك لخلقه
 

اق تبرر عجیب ست معجزة بل خرافة ! س ِإذا لم توث المعجزة لتثبت حدوثها فهي ل َّ ُ
ـه، وحتـى لـ ـر اسـما فهـذه قصـص عجـائز متناقلـة بـین وأسطورة، وهـذا مـا هـي عل ًو ذ

ستنیروا بنور العقل والعلم والمنط  .أقوام بدائیین لم 



 ٣٢٦

صص      الھاجادة مصدرالھاجادة مصدرالھاجادة مصدر صادر ق صص   من م صادر ق صص   من م صادر ق ا من م ا أنبی ا أنبی رآن ء ء ء أنبی رآن الق رآن الق : : : الق
   }}} وھم ألوف حذر الموت وھم ألوف حذر الموت وھم ألوف حذر الموتاااألم تَر إلى الذین خرجوألم تَر إلى الذین خرجوألم تَر إلى الذین خرجو{{{
  
  

  :جاء في القرآن
  
اِس       { َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َخَرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوُھْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُھْم اللَُّھ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَیاُھْم ِإنَّ اللََّھ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّ

  ٢٤٣: البقرة} )٢٤٣(نَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْشُكُروَن َوَلِك
  

سرد             ع فت ل مقن ن دلی ًا ع ّي، إذ تخاطب أناس ر منطق ة، الستداللھا الغی لطالما وجھت أنا وغیري النقد لتلك القصة الخرافی
دون         م المعتق ا ھ ور المخاطب ھن ي أن الجمھ ة   الدلیل من أسطورة ال دلیل علیھا بشكل سخیف، لكن اتضح ل ذه الخراف  بھ

  . وھم الیھود الربیون الذین یعتقدون بالھاجادوت والھاالكوت والتلمود وسائر األدب الربیني الدیني
  

ى أن                  ال، حت ي سفر حزقی ي ف ا تحكي القصة الت الوا أنھ ذه، فق د ھ ي أصل أسطورة محم رآن ف سرو الق رون مف بحث لق
م حزقیال فیھ اآلیة وبعض المنقوالت من الكتاب المقدس، لكن عضھم كابن كثیر في كتابھ قصص لألنبیاء یجعل بابًا باس      

  :عندما نطالع القصة في سفر حزقیال ال نجد تلك التفاصیل األسطوریة التي في القرآن
  
  
ٌة ِعظَ         ١( َي َمآلَن ِة َوِھ ا،  َكاَنْت َعَليَّ َیُد الرَّبِّ، َفَأْخَرَجني ِبُروِح الرَّبِّ َوَأْنَزَلِني ِفي َوْسِط اْلُبْقَع ا     ٢اًم ْن َحْوِلَھ ا ِم ي َعَلْیَھ َوَأَمرَِّن

دا     َسٌة ِج ي  ٣. َوِإَذا ِھَي َكِثیَرٌة ِجدا َعَلى َوْجِھ اْلُبْقَعِة، َوِإَذا ِھَي َیاِب اَل ِل اُم؟     «: َفَق ِذِه اْلِعَظ ا ھ َن آَدَم، َأَتْحَی ا اْب تُ » َی یُِّد   «: َفُقْل ا َس َی
رَّبِّ     : َتَنبَّْأ َعَلى ھِذِه اْلِعَظاِم َوُقْل َلَھا  «:َفَقاَل ِلي ٤. »الرَّبُّ َأْنَت َتْعَلمُ   َة ال َمِعي َكِلَم َسُة، اْس اُم اْلَیاِب سَّیُِّد    ٥: َأیَُّتَھا اْلِعَظ اَل ال َذا َق ھك

یُكْم     َوَأَضُع َعَلْیُكْم َعَصًبا وَأْكِسیُكْم لَ ٦. ھَأَنَذا ُأْدِخُل ِفیُكْم ُروًحا َفَتْحَیْونَ    : الرَّبُّ ِلھِذِه اْلِعَظامِ   ُل ِف ًدا َوَأْجَع ْیُكْم ِجْل ْحًما َوَأْبُسُط َعَل
  .»ُروًحا، َفَتْحَیْوَن َوَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا الرَّبُّ

 
وَنَظْرُت َوِإَذا ٨. َوَبْیَنَما َأَنا َأتَنبَُّأ َكاَن َصْوٌت، َوِإَذا َرْعٌش، َفَتَقاَرَبِت اْلِعَظاُم ُكلُّ َعْظٍم ِإَلى َعْظِمِھ. َفَتَنبَّْأُت كَما ُأِمرُت٧

َتَنبَّْأ ِللرُّوِح، َتَنبَّْأ َیااْبَن آَدَم، َوُقْل «: َفَقاَل ِلي٩. ِباْلَعَصِب َواللَّْحِم َكَساَھا، وُبِسَط اْلِجْلُد عَلْیَھا ِمْن َفْوُق، َوَلْیَس ِفیَھا ُروٌح
َفَتَنبَّْأُت َكَما َأَمَرني، ١٠. »رَِّیاِح اَألْرَبِع َوُھبَّ َعَلى ھُؤَالِء اْلَقْتَلى ِلَیْحَیْواَھُلمَّ َیا ُروُح ِمَن ال: ھكَذا َقاَل السَّیُِّد الرَّبُّ: ِللرُّوِح

 .َفَدَخَل ِفیِھِم الرُّوُح، َفَحُیوا َوَقاُموا َعَلى َأقَداِمِھْم َجْیٌش َعظیٌم ِجدا ِجدا
َراِئیلَ َیا اْبَن آَدَم، ھِذِه الِعَظاُم ِھَي ُكلُّ   «: ُثمَّ َقاَل ِلي  ١١ ونَ   .  َبیِت ِإْس ْم َیُقوُل ا ُھ ا    : َھ َك َرَجاُؤَن ا َوَھَل َسْت ِعَظاُمَن ا  . َیِب ِد اْنَقَطْعَن . َق
رَّبُّ     : ِلذِلَك َتَنبَّْأ َوُقْل َلُھمْ   ١٢ سَّیُِّد ال اَل ال مْ          : ھكَذا َق ي ِبُك ْعِبي، َوآِت ا َش وِرُكْم َی ْن ُقُب ِعُدُكْم ِم وَرُكْم وُأْص َتُح ُقُب َذا َأف ى َأْرِض  ھَأَن  ِإَل

َراِئیلَ  ْعِبي   ١٣. ِإْس ا َش وِرُكْم َی ْن ُقُب اُكْم ِم َعاِدي ِإیَّ وَرُكْم َوِإْص ي ُقُب َد َفْتِح رَّبُّ ِعْن ا ال ي َأَن وَن َأنِّ یُكْم ١٤. َفَتْعَلُم ي ِف ُل ُروِح وَأْجَع
  ١٤-١: ٣٧حزقیال) .»َكلَّْمُت َوَأْفَعُل، َیُقوُل الرَّبُّفَتْحَیْوَن، َوَأْجَعُلُكْم ِفي َأْرِضُكْم، َفَتْعَلُموَن َأنِّي أَنا الرَّبُّ َت

  
  

  .لقد أخذ القرآن تفاصیل قصتھ األسطوریة من اإلضافات والتوشیات الھاجادیة لألسطورة، كما سنعرض
  
  
  
  
  



 ٣٢٧

  :The Long Route الطریق الطویل/موسى في البریة/في كتاب أساطیر الیھود
  

رب لإل   سمح ال م ی باب ل ن األس د م ود للعدی ى األرض الموع ل إل رائیلیین بالرحی یناء أوًال  . س ى س ذھبوا إل د أراد أن ی فق
د                     ن ق م یك وثنیین ل ًا الحتالل أرض ال دد إلھی ت المح إن الوق ذا ف ى ھ اك، وباإلضافة إل سھم ھن ى أنف شریعة عل ویأخذوا ال

  .إلسرائلیین، روحیًا ومادیًاوفوق كل ھذه األسباب، فإن المكوث الطویل في البریة كان ممتلئًا بالفائدة ل. انقضى
  

ن      سومة م صتھ المق ة ح ًال لحراث ة ك َسھم كلی وا أنف انوا كرس صر، لك ادرة م د مغ رة بع سطین مباش لوا فل انوا وص و ك فل
ل    . األرض، ولما تبقى وقٌت لدراسة التوراة  وا ك ة، لیعمل ففي البریة كانوا محررین من ضرورة تجھیز احتیاجاتھم الیومی

شریع  ظ ال ودھم لحف مع         . ةجھ ین س ا، إذ ح دس ویتملكوھ ى األرض المق سیروا إل ًا أن ی ن مؤاتی م یك ذا، ل ل ھ وق ك وف
ابیع           اني، وطمروا ین وا األشجار، ودمروا المب الكنعانیون أن اإلسرائیلیین قد ُخِلقوا لفلسطین، أحرقوا المحاصیل، وقطع

ونھم،   إني لم أ: "ھنا قال الرب. المیاه، كل ھا لجعل األرض غیر قابلة للسكنى    ام عی عد آباءھم بإعطائھم أرضًا مخربة أم
صلیح                         ت لت انیین وق دى الكنع ذا سیكون ل ین سنة، وخالل ھ ة ألربع ي البریَّ رات، سأقودھم ف ة بكل الخی بل أرضًا ممتلئ

دثوه  ذي أح دمار ال ت    . ال ري جعل ي الب ة ف الل الرحل ت لإلسرائیلیین خ ي ُعِمل دة الت المعجزات العدی ك، ف ى ذل الوة عل ع
ة اإلسرائیلیین،            خوفھ ى مھاجم دھم عل م یقع على كل األمم األخر، وذابت قلوبھم، ولم یعد في رجٍل روٌح، ولم یجرؤ أح

  .واحتالل األرض كان سھًال كلَّ السھولة
  

ة         ع          . ال ینھي ھذا قائمة األسباب لتفضیل الطریق األطول خالل البریَّ ي سالم م العیش ف ًا ب سمًا مقدس راھیُم ق سم إب د أق فق
دة       الفل ة الم ت نھای د أت ن ق وقظ منظر أرض        . سطینیین خالل فترة محددة، ولم تك ت الخشیة أن ی ك كان ى ذل وباإلضافة إل

الھم           ًا آلم ان سیكون مخیب فلسطین الذكریات الحزینة في اإلسرائیلیین فیجعلھم یعودون إلى مصر سریعًا، ألن المنظر ك
  . بمرارة

  
ي سال          ي مصر، ف انین سنة ف شعب        لقد قضوا مئة وثم ن ال ي المضاَیقین م وا ضمن األدان م یكون فجأة جاء   . م ورخاء، ل
  ."لقد ظھر الرب لي، وأمرني أن أقودكم إلى خارج مصر: "جانون، من نسل یوسف، من سبط إفرایم، وقال

  
ھ   ى كالم وا إل ذین التفت دون ال م الوحی ون ھ ان اإلفرامی رین  . ك ف، ومغت رة لیوس ة مباش ي كذری سلھم الملك رورین بن مغ

  .بسالتھم في الحرب، ألنھم كانوا أبطاًال عظامًاب
  

وا أن       . حملوا فقط األسلحة والذھب والفضة   . غادروا األرَض، وارتحلوا إلى فلسطین     م توقع ًا ألنھ م مؤن ذوا معھ م یأخ ول
  .یشتروا الطعام والشراب في طریقھم أو یستولوا علیھما بالقوة إذا رفض المالكون بیعھما بمال

  
ان بعد یوِم سیٍر   سألھم  . وجدوا أنفسھم في ِجوار َجّت، حیث كان الرعاة الذین یعملون لسكان المدینة متجمعین مع القطع ف

امالت           ضوا عمل مع ن الرعاة رف ھ، لك وعھم ب شبعوا ج ذبحوه لی وا أن ی ذي توقع ًا، وال م خروف وا لھ ون أن یبیع اإلفرامی
ائلین م، ق ة معھ یة ملكن : "تجاری ل الماش ا، أو لع راف لن ل الخ ال؟ ھ م بم ع لھ ي نبی ل  " ا، لك ستطیعوا نی م ی م ل ین أنھ رائ

  . غرضھم باللطف، استخدم اإلفرامیون القوة
  

اونتھم      سطینیین         . جلب صیاح الرعاة العالي سكاَن َجت لمع رامیین والفل ین اإلف وم كامل  ب ف استمر لی دام عنی دث ص . ح
دعو      رایمیین، ف اونتھم     أدرك سكان جت أنھم وحدھم لن ینجحوا في مقاومة اإلف سطینیة األخر لمع دن الفل ي  . ا سكان الم ف

ة،           ام جوعھم الثالث وتھم بأی ذین نقصت ق رایمیین، ال ة اإلف الیوم التالي وقف جیٌش من مئة وأربعین ألفًا مستعدین لمواجھ
ى                . فأبیدوا جذُرھم وفرُعھم   رایم عل ي كالم إف سببین ف ى مصر، مت واتھم فحسب، وعادوا إل نھم بحی ط م ھرب عشرة فق

  .  كارثة لتي حلت بنسلھ، وناح أیامًا كثیرةال
  

ى الضطھاد إسرائیل           ت المناسبة األول ادرة مصر كان رایمیین لمغ ك الحین فصاعدًا     . ھذه المحاولة المخفقة لإلف ذ ذل فمن
  .  استعمل المصریون القوة واالحتراس إلبقائھم في أرضھم
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ًا، ألن          ستَحقًا تمام ًا م ھ         لقد كانت كارثة اإلفرایمیین عقاب ذي استحلف ذریت ات إلرادة األب یوسف، ال وا أي التف م یلتفت م ل ھ
رِّر          َر الُمَح ى یظھ الخزي، ألن      . بقداسة على فراش موتھ أال یفكروا في الھجرو من األرض حت ًا ب وتھم متبوع ان م د ك لق

ھ اإلسرا                     ن توجی رب م ان غرض ال د ك ت، لق ة قرب َج ى أرض المعرك ئیلیین جثثھم ظلت غیر مدفونة لعدة سنوات عل
ة     ث المھان شھَد الجث بھم م و تجنی ان ھ ى كنع صر إل ن م ول م ق األط ار لطری شیة . الختی جاعتھم، وخ ادرھم ش ت لتغ كان

  .مشاركتھم مصیَر إخوانھم لكانوا عادوا سراعًا إلى أرض االستعباد
  

  Ezekiel Revives the Deadحزقیال یحیي الموتى / THE EXILEالسبي / الجزء الرابع/وفي كتاب أساطیر الیھود
  

ذین                     رایمیین ال انوا اإلف ن األشخاص، فبعضھم ك ة م اك أصناف مختلف ان ھن اة ك ال للحی ذین أعادھم حزقی بین الموتى ال
ین          انوا الفاسقین ب ة، وبعضھم ك ھلكوا في محاولة الھروب من مصر قبل أن یقود موسى كلَّ األمة خارج أرض العبودی

  .ثنیة، وبعضھم كانوا أقل تقوى وھم الذین لم یعتقدوا ببعث الموتىالیھود الذین دنسوا المعبد بالشعائر الو
  

ادة     ي م ة ف رایم (مصادر األسطورة من خالل الموسوعة الیھودی ي   / (Ephraim) إف ي األدب الربین رایم ف  In Rabbinical) إف
Literature  

  
  

ـ  أو مئتي ألف طبق خسر بالمعركة سبط إفرایم ثالثمئة ألف رجل طبقًا لـبعض الكتب ًا    ,.Pirḳe R. Elًا ل انین ألف ة وثم  أو مئ
  ,.Pesiḳطبقًا لـ 

  
ن             رایم م ن سبط إف ًا م ون ألف حدث ھذا الحادث بعد مئة وثمانین سنة من ذھاب اإلسرائیلیین إلى مصر، عندما غادر ثالث

سر التي قدرھا ألنھم تمردوا على كلمة الرب مغادرین مصر قبل انتھاء فترة األ . مصر، نشبت المعركة بالقرب من َجت     
  .خسر الفلسطینیون بالمعركة عشرین ألف رجل. الرب، الكل ُذِبحوا عدا عشرة

  
م              دث لھ د ح ا ق ى مصر رووا إلخوانھم م رایم   . عندما ھرب العشرة رجال من المعركة وعادوا إل اح إف ان ال   _ن ذي ك ال

ذ       . أیامًا كثیرة _ یزال حیاً  و إسرائیل العظاَم المبیضة لم رى بن ادھم      راجیًا أال ی ى مصر، فق ودوا إل رایمیین فیع بوحي اإلف
  )٢٠الخروج ربا(الرب إلى كنعان بطرق غیر مباشرة

  
  )٩٢bالسنھدرین (اإلفرایمیون المذبوحون تم فیما بعد إحیاؤھم من ِقَبل النبّي حزقیال 

  
  :مالحظات المترجم

  
ى       على ما نعلم من سفر إشعیا حدث صدام بین یھوذا وإفرایم، وتعاون إفرایم     -١ ا عل ذلك تنطوي القصة ربم  مع آرام، ل

  .تشویھ لسبط إفرایم
  
  . تقول القصة في خرافة سخیفة أن الجد إفرایم األسطوري كان ال زال حیًا لكل تلك المئات من السنین-٢
  
دم                  -٣ سبب ع وراتي، ف اریخ األسطوري الت ا للت  القصة تحاول طمس حقیقة معینة، فلو أخذنا بوجود أي درجة صحة م

  .م فلسطین مباشرة ھو عجزھم عسكریًا عن ذلك وقتئٍذدخولھ
  
د             -٤ د عھ ان ق ھ ك ول الھاجادة أن  المحرر أو المخلص الذي بشر بھ یوسف كما تقول الھاجادة ھو موسى بن عمرام، وتق

ة                   ة التالی رب باآلی ن خالص ال ھ إذ سیعلن ع ة علی ا موسى كعالم یتلفظ بھ ي س وراة الت ِد  ِإنِّ : إلى بنیھ آیة من آیات الت ي َق
ن یوسف  (، انظر في كتاب أساطیر الیھود، موضوع ] ١٦: ٣الخروج[اْفَتَقْدُتُكْم َوَما ُصِنَع ِبُكْم ِفي ِمْصَر  THE) موت ودف

DEATH AND BURIAL OF JOSEPH  العودة إلى مصر(،وموضوع (THE RETURN TO EGYPT من جزء )موسى في مصر(  
  : ن موسى وعظ المصرین بقولھ، فیقول أولقد ربط القرآن ذكر یوسف بموسى

sh
Textbox
Sanhedrin 92a-92, ER 5: 23-24, Tan. B 2: 84, Sh.R 31: 5
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اٍد    ) ٣٢(َوَیا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َیْوَم التََّناِد         { ْن َھ ُھ ِم َیْوَم ُتَولُّوَن ُمْدِبِریَن َما َلُكْم ِمْن اللَِّھ ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ُیْضِلْل اللَُّھ َفَما َل
ُل ِباْلَبیِّ     ) ٣٣( ِدِه                 َوَلَقْد َجاَءُكْم ُیوُسُف ِمْن َقْب ْن َبْع ُھ ِم َث اللَّ ْن َیْبَع ُتْم َل َك ُقْل ى ِإَذا َھَل ِھ َحتَّ اَءُكْم ِب ا َج كٍّ ِممَّ ي َش ُتْم ِف ا ِزْل اِت َفَم َن

  ٣٤-٣٢: غافر} )٣٤(َرُسوًال َكَذِلَك ُیِضلُّ اللَُّھ َمْن ُھَو ُمْسِرٌف ُمْرَتاٌب 
  
ة      یقول لویس جینزبرج أن كل تلك األصناف من العصاة كانت م   -٥ ن حسب الموسوعة الیھودی وا، لك / ن ضمن من أحی

ي   / EZEKIEL مادة حزقیال  ي األدب الربین ال       In Rabbinical Literatureف اھم حزقی ن أحی ة عم والت مختلف ذه آراء ومق ، فھ
  .أنھم ھؤالء أو ھؤالء او ھؤالء

  
ة - القصة ھي رمز إلعادة احتالل واستیطان القدس     -٦ ر     أورشلیم، ولو تمتع محمد بفطن رفض  واطالع أكب ك  وضع  ل تل

  .فورًافي نصوصھ األسطورة 
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ین  زرا ب ین ع زرا ب ین ع زرا ب ة المقدسع اب الیھودی ة المقدسكت اب الیھودی ة المقدسكت اب الیھودی زرا ،،،كت فر ع زرا وس فر ع زرا وس فر ع وس
   والقرآن واألحادیثوالقرآن واألحادیثوالقرآن واألحادیث، ، ،  األبوكریفي األبوكریفي األبوكریفيالرابعالرابعالرابع

  
  :مرشد إلى اإللحادكتب 

  
اً  ) ِسفر عزرا(عزرا على حسب نص السفر التاریخي المسمى باسمھ في كتاب الیھود     ل   لیس رسوال وال نبی سًا، ب  وال قدی

ة وممارسة تعصبھ                 شعائر الیھودی د وال اء التقالی اب وإحی وراة والكت اس الت ھو كاھن یھودّي كرس حیاتھ لعملھ وتعلیم الن
ك        ة مل ع موافق دینّي م وتسلطھ وإرھابھ الدینّي وتعصبھ وضیق أفقھ ورجعیتھ بدعم أغلبیة الشعب المتعصب المتطرف ال

  . ھود في فلسطین بالشكل المتخلف الذي یرونھ ألنفسھم ویرضونھ مشتریًا دماغھ منھمفارس لھ لكي تستقَر أوضاع الی
  

م الفرس                     د حك ي عھ ك ف ت ذل ر وق اھن األكب یس الرجل سوى الك ة ونصوصھا المقدسة ل ة الیھودی عند المؤسسة الدینی
ة  للشرق األوسط تحت قیادتھم ویعتبر كما نرى من عالقتھ مع ملك فارس واحدًا من ممثلي سل   طة حكم فارس على منطق

  .الیھودیة في فلسطین بشكل دینّي مع الحاكم المدنّي نحمیا األعلى منھ سلطة والذي كان ال یقل عنھ تعصبًا وتطرفًا دینیًا
  

ن                   ھ م اب كل وراة والكت ب الت ح أن عزرا كت شكل واض لو جئنا إلى الكتاب الیھودّي الرسمّي فھو لم یعترف ولم یصرِّح ب
رة جد ا   األول ولم ھ وربم ھ وذاكرت ن دماغ رائیل، وم ي ٍإس د بن ة ض روب البابلی طھاد والح ل االض ي ظ َد ف دما ُفِق دة بع ی

وراة                     َسْوا الت د ن انوا ق شعب ك فر عزرا ككون كل ال ي ِس ذلك ف وحي ب د ی ا ق ح بم مخطوطات تاریخیة یھودیة ما، فقط لم
شارحی        ِسفر لعزرا بأوصاف       وشریعتھا وكما یزعم النص بكوا لما سمعوھا من عزرا وأتباعھ ال ول، ووصف ال ا یق ن لم

  .كاتب ماھر في شریعة موسى: مثل
  

د،       ن جدی ھ م زرا كتب ًا وأن ع دانًا تام اب فق دان الكت سیحیون بفق ود والم رف الیھ ة ال یعت صلحة الدیان ادة لم ي الع ن ف لك
ذ             یس ھو األصلي ال ًا حسبما     وخاصة أن الرجل لیس بنبّي، وأن التوراة والكتاب كما ھو بین أیدینا ل ب موسى غالب ي كت

  .تزعم القصص كتابتھ لكل أسفار التوراة الخمسة ولیس عدة أجیال من المؤلفین
  

ازل      ضض وبتن ى م ضطرین عل ود م اب الیھ دیم أي كت د الق یرھم للعھ ا تفاس ي ثنای صعوبة ف ساوسة ب رف الق ًا یعت أحیان
اكن              ر أسماء األم ددھا وغی وراة ج ب الت ا كت ھ أن عزرا لم سة أي       مجبورین علی ي أسفار موسى الخم واردة ف ة ال  القدیم

رة        سنوات كثی ھ ب ى وموت صر موس د ع ارت بع ي ص صره الت ي ع دة ف ماء الجدی وراة باألس اقض  . الت وا التن ي یزیل لك
دث           م تح ي أسفار موسى ل داث ف بخصوص أسماء لم ُتْعَرف بھا المناطق بنص الكتاب سوى بعد موت موسى، وذكر أح

  !إال بعد موتھ
  
ى سبیل                     وھكذا   - ن اهللا، ال عل ھ اب الوا أن وه فق دث أن عظم م یح سلمون، ول زعم الم ا ی ود كم د الیھ ًا عن لم یكن الرجل نبی

كالمسیحیین بمعنى ابن حقیقي، وال بمعنى الرجل الصالح حیث أن عندھم كل رجل صالح أو التثلیث أو األقنمة    اإلشراك  
م أو     أو امرأة ھو ابن أو بنت اهللا، فالصالحون أبناء اهللا،    ن اهللا، وكل مجرم أو آث  والشعب الیھودي أبناء اهللا، أو الشعب اب

راھیم          آدم وإب ذا ف ودّي، وھك اب الیھ ي الكت ة ف ماؤه العبرانی ذه أس شیطان وھ ل أي ال ال أو عزازی ن بلیع و اب اصٍ  ھ ع
اح        ا ون شع وإیلی ي وألی ان النب لیمان وناث ا   وإسحاق ویعقوب وآباء األسباط وموسى وھارون وداوود وس وق ومیخ وم وحبق

المورشتي كلھم أبناء اهللا، وحتى المجاھدون المجرمون محتلو أرض فلسطین كیشوع النبي وقبلھ البطل الشعبّي شمشون    
اء اهللا           م أبن ة ھ وین أي الخلیق ي سفرھا األول وھو سفر التك ! ھم أبناء اهللا، بل وكل البشر بمعنى آخر كما تنص التوراة ف

سب ا  شر ح ا كب الي كلن صور      وبالت سب الت اھم ح ذین یرع اده الل ھ وعب ھ وبنی ھ وأطفال اء اهللا ورعیت ودّي أبن وم الیھ لمفھ
  .وھذه بنوة بمعنى روحّي وإلھّي من الرحمة والرعایة ولیست بنوة جسدیة. الیھودّي

  



 ٣٣١

ى الت            - م عل د تكرار دائ دید وتأكی د تعصب ش ل یوج اهللا، ب د   ومع ذلك لم یرد في كل كتاب الیھود المقدس أي شرك ب وحی
ذي        . التام للرب الواحد یھوه وھو اسمھ عندھم ومعناه األزليّ      ودي ال ل الیھ ھ وقت شرك ب لدرجة قتل من ینكر وجوده أو ی

الھم لالستعباد           سائھم وأطف وثنیین واحتالل أراضیھم وسبي ن یترك الدین الیھودي أي المرتّد حسبما یرون وھدم معابد ال
ذه     ومن یقرأ التوراة وال  ! بعد قتل رجالھم   ي ھ ائبة ف ى ش كتاب الیھودي في أسفاره األخرى یعلم أنھا دیانة توحید بدون أدن

م                . المسألة شر ورزقھ ات والب ق الكون والكائن ذي خل و الخالق ال ذي یتصف بصفات اهللا اإلسالمي فھ وه ال فال إلھ إال یھ
  إلخ...وأعد لھم جنة ونار أسطوریة وھو الوحید المستحق للعبادة والتبجیل

  
ھ    الواھنةھ قتباساتحاقدًا علیھم لفضحھم في یثرب ال_ا أراد محمٌد فقط تشویھ صورة الیھود      وإنم - بھم مع راثھم ولع  من ت

  :حین قال في قرآنھ_ بطرق تكشف أنھ كاذب في ادعائھ النبوة وأنھ جاھل بالتوراة وكتابھم
  
َمِسیُح اْبُن اللَِّھ َذِلَك َقْوُلُھْم ِبَأْفَواِھِھْم ُیَضاِھُئوَن َقْوَل الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َوَقاَلْت اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْبُن اللَِّھ َوَقاَلْت النََّصاَرى اْل{

 ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإَلھًا اتََّخُذوا َأْحَباَرُھْم َوُرْھَباَنُھْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما) ٣٠(َقاَتَلُھْم اللَُّھ َأنَّى ُیْؤَفُكوَن 
ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى اللَُّھ ِإالَّ َأْن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه ) ٣١(َواِحدًا ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو ُسْبَحاَنُھ َعمَّا ُیْشِرُكوَن 

: التوبة } )٣٣(ْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ُھَو الَِّذي َأ) ٣٢(اْلَكاِفُروَن 
٣٣ - ٣٠  

  
  :وجاء في القرآن

  
َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما ) ١٧(الِء َأْم ُھْم َضلُّوا السَِّبیَل َوَیْوَم َیْحُشُرُھْم َوَما َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفَیُقوُل َأَأْنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َھُؤ{

َفَقْد َكذَُّبوُكْم ) ١٨(َكاَن َیْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَیاَء َوَلِكْن َمتَّْعَتُھْم َوآَباَءُھْم َحتَّى َنُسوا الذِّْكَر َوَكاُنوا َقْومًا ُبورًا 
  ١٩-١٧: الفرقان} )١٩( َفَما َتْسَتِطیُعوَن َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َیْظِلْم ِمْنُكْم ُنِذْقُھ َعَذابًا َكِبیرًا ِبَما َتُقوُلوَن

  
  :ویتحفنا محمد كعلماء أدیان متخصصین فیقول في أحادیثھ

  
  :روى البخارّي

  
 أسلم، عن عطاء بن یسار، عن حدثنا أبو عمر حفص بن میسرة، عن زید بن: حدثني محمد بن عبد العزیز - ٤٥٨١

  :أبي سعید الخدري رضي اهللا عنھ
یا رسول اهللا، ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال النبي صلى اهللا علیھ :  أن أناسا في زمن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالوا

تضارون في وھل : (ال، قال: قالوا). نعم، ھل تضارون في رؤیة الشمس بالظھیرة، ضوء لیس فیھا سحاب: (وسلم
ما تضارون في رؤیة اهللا عز : (ال، قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: قالوا). رؤیة القمر لیلة البدر، ضوء لیس فیھا سحاب

تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فال یبقى : وجل یوم القیامة إال كما تضارون في رؤیة أحدھما، إذا كان یوم القیامة أذن مؤذن
حتى إذا لم یبقى إال من كان یعبد اهللا، بر أو فاجر، .  األصنام واألنصاب إال یتساقطون في النارمن كان یعبد غیر اهللا من

كذبتم، ما : كنا نعبد عزیرا ابن اهللا، فیقال لھم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: وغبرات أھل الكتاب، فیدعى الیھود، فیقال لھم
أال تردون؟ فیحشرون إلى النار، كأنھا : نا ربنا فاسقنا، فیشارعطش: اتخذ اهللا من صاحبة وال ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا
كنا نعبد المسیح : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: ثم یدعى النصارى فیقال لھم. سراب یحطم بعضھا بعضا، فیتساقطون في النار

حتى إذا لم یبق إال .  األولما تبغون؟ فكذلك مثل: كذبتم، ما اتخذ اهللا من صاحبة وال ولد، فیقال لھم: ابن اهللا، فیقال لھم
ماذا تنتظرون، تتبع : من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، أتاھم رب العالمین في أدنى صورة من التي رأوه فیھا، فیقال

فارقنا الناس في الدنیا على أفقر ما كنا إلیھم لم نصاحبھم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، : كل أمة ما كانت تعبد، قالوا
  .مرتین أو ثالثا). ال نشرك باهللا شیئا: أنا ربكم، فیقولون: لفیقو

  
حدثنا اللیث بن سعد، عن خالد بن یزید، عن سعید ابن أبي ھالل، عن زید، عن عطاء :  یحیى بن بكیر حدثنا- ٧٤٣٩

  :بن یسار، عن أبي سعید الخدري قال
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ال، : قلنا). ون في رؤیة الشمس والقمر إذا كانت صحوًاھل تضارُّ: (یا رسول اهللا، ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال:  قلنا
لیذھب كل قوم إلى : ینادي مناد: (ثم قال). فإنكم ال تضارُّون في رؤیة ربكم یومئذ إال كما تضارُّون في رؤیتھما: (قال

ھتھم، ما كانوا یعبدون، فیذھب أصحاب الصلیب مع صلیبھم، وأصحاب األوثان مع أوثانھم، وأصحاب كل آلھة مع آل
حتى یبقى من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، وُغبَّرات من أھل الكتاب، ثم یؤتى بجھنم ُتعرض كأنھا سراب، فیقال 

نرید : كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ قالوا: كنا نعبد عزیر ابن اهللا، فیقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: للیھود
كنا نعبد المسیح ابن اهللا، : ما كنتم تعبدون؟ فیقولون: ثم یقال للنصارى. فیتساقطون في جھنماشربوا، : أن تسقینا، فیقال

اشربوا، فیتساقطون، حتى یبقى : نرید أن تسقینا، فیقال: كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ فیقولون: فیقال
فارقناھم ونحن أحوج منَّا إلیھ الیوم، :  ذھب الناس؟ فیقولونما یحبسكم وقد: من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، فیقال لھم

فیأتیھم الجبَّار في صورة غیر صورتھ : لیلحق كل قوم بما كانوا یعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال: وإنا سمعنا منادیا ینادي
ھل بینكم وبینھ آیة تعرفونھ، : فیقولأنت ربنا، فال یكلمھ إال األنبیاء، : أنا ربكم، فیقولون: التي رأوه فیھا أول مرة، فیقول

الساق، فیكشف عن ساقھ، فیسجد لھ كل مؤمن، ویبقى من كان یسجد هللا ریاء وسمعة، فیذھب كیما یسجد فیعود : فیقولون
َمْدَحَضٌة َمِزلٌَّة، : (یا رسول اهللا، وما الجسر؟ قال: قلنا). ظھره طبقًا واحدًا، ثم یؤتى بالجسر فُیجعل بین ظھري جھنم

السعدان، المؤمن علیھا كالطرف : علیھ خطاطیف وكاللیب، وحسكة مفلطحة لھا شوكة عقیفة، تكون بنجد، یقال لھا
وكالبرق وكالریح، وكأجاوید الخیل والركاب، فناج مسلَّم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جھنم، حتى یمر آخرھم 

َن المؤمن یومئذ للجبار، وإذا رأوا أنھم قد نجوا، في یسحب سحبًا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبین لكم ِم
اذھبوا فمن : ربنا إخواننا، كانوا یصلون معنا، ویصومون معنا، ویعملون معنا، فیقول اهللا تعالى: إخوانھم، یقولون

ي النار إلى وجدتم في قلبھ مثقال دینار من إیمان فأخرجوه، ویحرِّم اهللا صورھم على النار، فیأتونھم وبعضھم قد غاب ف
اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار : قدمھ، وإلى أنصاف ساقیھ، فُیخرجون من عرفوا، ثم یعودون، فیقول

اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال ذرة من إیمان فأخرجوه، : فأخرجوه، فُیخرجون من عرفوا ثم یعودون، فیقول
. }إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا{: قوني فاقرؤوافإن لم تصد: قال أبو سعید). فُیخرجون من عرفوا

بقیت شفاعتي، فیقبض قبضة من النار، فیخرج أقوامًا قد امُتِحشوا، : فیشفع النبیون والمالئكة والمؤمنون، فیقول الجبار(
ة في حمیل السیل، قد رأیتموھا إلى ماء الحیاة، فینبتون في حافتیھ كما تنبت الِحبَّ: فلیقون في نھر بأفواه الجنة یقال لھ

جانب الصخرة، إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منھا كان أخضر، وما كان منھا إلى الظل كان أبیض، 
ھؤالء عتقاء الرحمن، أدخلھم : فیخرجون كأنھم اللؤلؤ، فیجعل في رقابھم الخواتیم، فیدخلون الجنة، فیقول أھل الجنة

  ).لكم ما رأیتم ومثلھ معھ: ، وال خیر قدموه، فیقال لھمالجنة بغیر عمل عملوه
  
  

  .فاظ والعبارات نفسھا فنكتفي بھذا القدر من البخارّي ففیھ الكفایةلبتكرار األوأحمد وغیرھم وقد رواه مسلم 
  

  : وفي القرآن
  
َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم ) ٢٣(وِن اللَِّھ َفاْھُدوُھْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحیِم ِمْن ُد) ٢٢(اْحُشُروا الَِّذیَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُھْم َوَما َكاُنوا َیْعُبُدوَن {

  ٢٦ -٢٢:  الصافات})٢٦(َبْل ُھْم اْلَیْوَم ُمْسَتْسِلُموَن ) ٢٥(َما َلُكْم ال َیَتَناَصُروَن ) ٢٤(َمْسُئوُلوَن 
  
ِإنَُّكْم ) ٩٧(ِذیَن َكَفُروا َیا َوْیَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َھَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمیَن َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفِإَذا ِھَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَّ{

) ٩٩ (َلْو َكاَن َھُؤالِء آِلَھًة َما َوَرُدوَھا َوُكلٌّ ِفیَھا َخاِلُدوَن) ٩٨(َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َحَصُب َجَھنََّم َأْنُتْم َلَھا َواِرُدوَن 
  ١٠٠ -٩٧: األنبیاء} )١٠٠(َلُھْم ِفیَھا َزِفیٌر َوُھْم ِفیَھا ال َیْسَمُعوَن 

  
ھ اهللا حسب األسطورة ھو عزرا           - ن أمات سلمین أن م سرو الم ھ مف ر ( أما ما یزعم د       ) ُعَزْی یس عن ھ خطأ فل ا أن د أثبتن فق

ة  ھاجادیةالیھود ال في الكتاب المقدس وال في القصص ال       ة وال األ الیھودی ك         بوكریفی د مل ذا ھو عب ل ھ ذا، ب أي شيء كھ
ًا      األبوكریفیةالحبشّي الذي أنقذ إرمیا من بئر الوحل فتقول األسطورة       ستة وستین عام ات ل ھ م  التي سبق أن ترجمناھا أن

  .ثم بعثھ اهللا من مرقده لیحمیھ من یوم سبي ودمار أورشلیم على ید الكلدانیین بزعامة نبوخذنصَّر كمكافأة لھ
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ض القصص      و - ن بع أما كونھ نبیًا فوفق الكتاب الیھودي المقدس ھذا غلط قطعًا، وإنما ھو مأخوذ من جانب المسلمین م
ي      التي تعود إلى   قصتھالمماثلة ل  لھاجادیةا ي ف اب         األسطورة الت ن أھل الكت وكریفّي المرفوض م ع األب سفر عزرا الراب

راث         ، و Vulgateوالذي كان ضمن الترجمة الالتینیة للكتاب المقدس    ق الت ًا وف ھ نبی ن كون ا اآلن ع ي سنقدم ترجمتھ الت
وكریفّي طورة ال    األب ك األس ق تل ھ وف ي إلی ة  وأوح ر قانونی ة       ،غی ب المقدس وراة والكت ب الت ھ كت ذلك كون میة وك الرس

ة   سواألبوكریفی ي وبم ي إلھ أمر ووح ة ب ة معجزی سباعدة إلھی د اهللاح د كعب حاب محم سلمین وأص اء الم ھ علم ن ما كتب  ب
  . كذلكاألبوكریفیة األسطوریةالعباس بن عبد المطلب فمأخوذ من تلك القصة 

  
  
  ):وھذه قصة العزیر( جاء في قصص األنبیاء البن كثیر الدمشقّي القرشّي، تحت عنوان-
 ومقاتل الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن وسعد كعب عن قتادة، عن بشیر، بن سعید أنبأنا: بشر بن إسحاق وقال 

 وإدریس، عباس ابن عن مجاھد، عن أبیھ، عن السدي إسماعیل بن اهللا وعبد عباس ابن عن الضحاك، عن ویبر،وج
   :بإسنادھم قالوا بعض على بعضھم وزاد عزیر حدیث عن حدثوني ھؤالء كل إسحاق قال منبھ بن وھب جده عن

  
 دخال  حتى شھابان السماء من ونزل التوراة ملھ فجدد حولھ إسرائیل وبنو شجرة ظل في وجلس:  قال ...................

ر : الیھود قالت ثم فمن إسرائیل لبني فجددھا التوراة فتذكر. جوفھ ن  عزی ذي  اهللا، اب ان  لل ن  ك شھابین  أمر  م ده  ال  وتجدی
ي  والقریة حزقیل، بدیر السواد بأرض التوراة لھم جدد وكان إسرائیل، بني بأمر وقیامھ التوراة ات  الت ا  م ال  فیھ  الھ  یق

  .أباذ سایر
  
  

اب    ود اأس (جاء عن عزرا أسطورة في الجزء الرابع من كت رج، فصل     ) طیر الیھ ویس جینزب ـ ل سبي   (ل ن ال ودة م ) الع
  :)عزرا الرابع(تعود إلى سفر في معظمھا ، وھي )عزرا(تحت عنوان 

  
اوالت األ   ضر المح د ح ن ق م یك و ل زرا، ھ ادة ع ت قی سطین تح ة لفل تیطان الكامل ادة االس دثت إع اء ح ادة بن ى إلع ول

ة           ] المترجم_أي الھیكل [الَمقِدس   ذه الرحل ام لیخاطَر بھ ي األی دمًا ف ان متق ذي ك ألنھ لم یقدر أن یترك معلمھ العجوز ال
  .الشاقة إلى األرض المقدسة

  
ًا بمال            : ملحوظة[ سمي عزرا أحیان ب المقدسة ت ن أن الكت ات ع ة خراف ن الترجم ذفت م ّي    ! خي ح ان النب ھ ك وأن معلم

  !]وخبار
  

ى                      ًا إل ین غرب ددھم، متجھ ة بع اس مقارن ن الن ھ سوى جزٍء صغیر م م ینضم لرحِل اع، ل بالرغم من جھود عزرا لإلقن
. حجي وزكریا ومالخي كانوا آخر ممثلي النبوة. لھذا لم ُتظِھر الروُح النبویة نفَسھا أثناَء وجوِد الھیكل الثاني        . فلسطین

فكان عقابھم خسارة . فھم لم یظھروا أي رغبة في العودة إلى فلسطین. ة الالویینلم یكن شيٌء أكثر إدھاشًا من ال مباال   
  .العشور، التي ُأعِطَیْت الحقًا إلى الكھنة، رغم أن الالویین قد كان لھم الحق في البدایة بھم

  
اء الجنس الیھ        ا  خالل إحیاء الدولة الیھودیة في فلسطین، كان لدى عزرا أمالن عزیزان، أولھما حفظ نق ودّي، وثانیھم

اس بتوسع         ىنشر دراسة التوراة حت    ل الن ة لك ة عام ود        .   تصبح ملكی ین الیھ د الزیجات ب دد ض ھ األول، ن ق ھدف لتحقی
اء              . واألمم التي حولھم   دیم نق ل، ولكي ی ادرة باب ى مغ ل عل ل أن یقب سبھ الشخصّي قب دقیق ن ة بت ام بعنای وھو نفسھ قد ق

  . فقد أخذ معھ كل الغیر صحیحین إلى فلسطیناألسر والمجموعات الباقیة في الشرق،
  

د سبقھ،    : "تحقیقًا ألملھ الثاني، نْشر التوراة، كان عزرا متحمسًا جدًا ومؤثرًا حتى لقد قیل لھ بالحق     لو لم یكن موسى ق
اني   ."  لكان ھو من استلم التوراة     سیان        .  بالصواب قد كان حقًا موسى ث ال والن ي اإلھم د سقطت ف وراة ق ت الت ي  كان ف

  .وھو أحیاھا وأعاد تثبیتھا في عقول شعبھ، عھده
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د            ي المعاب سبِت، ف َد ال سبَت بع و    . فبفضلھ بصورة رئیسیة قسمت التوراة إلى أجزاء، لكي ُتقرأ في السنة، ال ان ھ د ك وق
الحروف اآلشوریة      _ بصورة مماثلة _ دارس إضافی      . من بدأ فكرة إعادة كتابة الشریعة ب دمًا أمر بم ھ ق ذھاب بھدف ة ولل

ة      سد الحاج یَن ل نَّ یكف نھن ك دیمات م م أن الق ان، رغ ي كل مك شأ ف ال لُتن سات  . لألطف ین المؤس افس ب د فكر أن التن فق
  .القدیمات والجدیدات سوف یعزِّز استفادةَ  التالمیذ

  
  

  :ھم كالتالي). قوانین عزرا العشرة(عزرا ھو منشئ األعراف المعروفة بـ 
  
  .ت بعد الظھرالقراة في التوراة كل یوم سب -١
  . قراءة التوراة أیام اإلثنین والخمیس-٢
  . عقد جلسات المحكمة یوم االثنین-٣
  . الغسیل في یوم الخمیس ال في یوم الجمعة-٤
  . أكل الثوم یوم الجمعة ألجل تأثیره المفید-٥
  .ل بعضًا منھ أْن ُیخَبَز الخبُز باكرًا في الصباح لكي یكون مجھزًا إذا جاء الفقیر في أي وقٍت وسأ-٦
 .Sinar تغطي النساء أنصافھن السفلیة بثوٍب یدعى -٧
  .، ُیَمشَّط الشعر]الجنب[= قبل أخذ الحمام الشعائرّي للنجس -٨
  . الحمام الشعائرّي المأمور بھ للنجسین یشمل كذلك حالة الذي یرغب في تقدیم صالة أو دراسة الشریعة-٩

  .ستحضرات التجمیل للنساء في المدن الترخیص إلى الباعة الجائلین لبیع م-١٠
  

عزرا لم یكن فقط معلمًا عظیمًا لشعبھ وقائدھم الحكیم، لقد كان كذلك محامیھم مع السماویات، الذي كانت عالقتھ معھا 
  .ذات اتصاف بصفة حمیمیة استثنائیة

  
م الوث               ار األم ن سوء حظ إسرائیل وازدھ ا اشتكى م ي فیھ ة ذات مرة خاطب اَهللا بصالة، والت ھ     .  نی ر ل ك ظھ ب ذل عق

دد للمكوث         Urielالمالُك أورئیل   وتى وقت مح ا للم ھ مجراه، كم ذ فی ، وعلمھ كیف أن الشر لھ وقتھ المحدد الذي یأخ
  . مؤقتًا في العالم السفلّي

  
ن قِ        سَِّرْت م ة، وُف ِل  لم یستطع عزرا أن یرتاح راضیًا بھذا الشرح، وردًا على سؤالھ اآلخر، منحت لھ سبع رؤى نبوی َب

ن شجیرة      . لقد مثلن كل مسار التاریخ حتى عھده، وكشفن المستقبَل لعینیھ . المالِك لھ  سابعة سمع صوتًا م في الرؤیا ال
رًا       . بأن یحفظ في قلبھ األسرار التي ُكِشَفْت إلیھ أشواٍك، كموسى سابقًا، وأمره  د أعطى لموسى أم سھ ق ھذا الصوت نف

ر إل       ."   وأولئك سوف تبقیھنَّ سریاٍتأولئك الكلمات سوف تعلنھا، : "مشابھًا ي صعوده المبك ھ ف نَّ إلی ي ُأْعِل ى أولئك الت
الم       وقد تضرَع إلى اهللا لیدعَ   . السماء ق الع ذ خل دث من د ح ا  ق  روَح القدِس تتنزل علیھ قبل أن یموَت، لكي یسجَِّل كل م

  .كما قد ُسجَِّل في التوراة، ویقوَد البشَر إلى الطریِق المؤدیِة إلى اِهللا
  

اذقین  سة الح اب الخم ھ الُكتَّ ذ مع زرا أن یأخ رب ع ر ال ذا أم ى ھ ى : عل ل، إل ان، وعزی یلیوكیا، إیث ا، س ارجا، دابری س
اً     . الخلوة ین یوم ة         . ویملي علیھم لمدة أربع ي العزل اب ف ع ھؤالء الكت د قضاه م وم واح د ی ن     . بع ة وع ن المدین دًا ع بعی

شربَ   افتح فمَك، و  ! عزرا: "البشر، أمره الرّب ُ    ة        ."  اشرب مما أعطیَك لت ى الحاف ًا حت ًا، ممتلئ ُوِوَل كأس ھ، ون تح فم فف
ارِ   قْ       . بسائل یجري كالماء، لكن في لونھ شبیٌھ بالن م ُیغَل ًا ل ین یوم شرَب، وألربع ھ لی ِتح فم ْت     . ُف ت، ُنزَِّل ذا الوق خالل ھ

ة ال        ت الحروف العبری د كان ا، لق م یفھموھ دة  األسفار المقدسة الخمسة، بحروف ل ة المعتَم ذا أماله عزرا     ٢حدیث ، كل ھ
فراً    سعون ِس ذا          .  علیھم، وًعِمَل أربعة وت ى عزرا ھك رّبُ  إل دث ال ًا، تح ین یوم رة األربع ة فت ي نھای ة   : ف ك األربع أولئ

سبعین          اقي ال ن ب راءة، لك سواء للق ى ال وعشرون سفرًا من الكتب المقدسة سوف تعلنھن، للمستحق وغیر المستحق عل
  ." لیكونوا لدراسة الحكماء من شعبك.  تحجبھنَّ عن العوامِسفرًا سوف 

                                                
الموسعة الحدیثة ذات الحروف المتحركة التي لم تكن موجودة في العبریة األولى ذات الحروف الصامتة ككل لغات یقصد العبریة    ١

 جمالمتر_العراق والشام ومصر، وھذا تفسیر أسطوري لنشأتھا بعید عن تاریخھا الحقیقي
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 ٣٣٥

  "كاتب علم الكیان األسمى في كل األبدیة: "بسبب نشاطھ التألیفّي ُسمَِّي
  

ي األرض المقدسة،         دث ف م یح بانتھائھ من مھمتھ، ُنِقَل عزرا من ھذا العالم الدنیوّي، ودخل الحیاة األدبیة، لكن موتھ ل
  .ن، في فارس، أثناء سفره إلى الملك أرتاحشستافقد أخذه عند خوزیستا

  
اني عشر                ،Racciaفي   رن الث ى الق اك، حت ین النھرین، انتصب ھن ا ب ل عزرا،       ،في بالد م ن ِقَب ِشَأ م ذي ُأن ُد ال  المعب

  .عندما كان یسافر من بابل إلى فلسطین
  

  .مرة حدثت معجزةذات . عند قبره، تشاَھد غالَب األحیان عوامیُد ناٍر تحوم علیھ عند اللیل
ان آخر             ى مك شھ إل وا نع أن ینقل ود ب و  [فقد نام راعٍ  بجانبھ، فظھر لھ عزرا وأمره أن یقول للیھ ھ ھ رجم _عیَّن إذا ]. المت

ھ           ة   . رفض صاحب المكان الجدید الموافقة، فإنھ یحذره بأن یذعن بالسماح، وإال فسوف یھلك كل سكان مكان ي البدای ف
ر      .  ُتقام أعماُل الحفِر الضروریة  رفض صاحب المكان أن یسمَح بأن      ان الغی ن سكان المك ر م فقط بعدما سقط عدد كبی

  .یھود أمواتًا فجأةً ، وافَق أن ُتنقل الجثةُ  إلى ھناك وحالما ُفِتَح القبُر، توقف الوباُء
  
  )رجال الجمعیة العظیمة(
  

دًا      ھنا قصة خرافیة مختصرھا أن رجال الجمعیة الیھودیة في عصر عزرا تحت إشر      اء ج دًا وأتقی اء ج انوا عظم افھ ك
نھم           م وسجنوھم لم ة واإلث ة للوثنی وفي قمة اإلیمان، لدرجة أنھم نجحوا بفضل صلواتھم في اإلمساك بالشیاطین المغوی

ثم سجنوا شیطان الشبق الذي حذرھم أنھم إن سجنوه فسینتھي العالم من الوجود بدونھ، فسجنوه . من ارتكاب أذًى آخر  
سجن  لمدة ثالثة أ   ن ال ك       . یام، واضطروا في النھایة لصرفھ لیذھَب حرًا م دة لتمتل و بیضة واح دوا ول م یج ث ل ألن . حی

ھ،      . قد اختفى من العالم ) الشبق(الشھوة الجنسیة    ى عینی صوا عل د جصََّ ةً ، فق على أیة حال ھو لم یھرب دون أذًى جمل
  ]المترجم_أي سفاح المحارم[ومن ذلك الوقت أقلَع عن إلھاب عواطف الرجال ضد قرابات دمھم 

  
ي         عوھا ف ة وض ال الجمعی زعم أن رج اطیریة ت ة أس ة مزعوم بات أنبیائی سوبة لمناس االت من دة ابتھ ین القصة ع م تب ث
ى                     ا حت ل موری ى جب دما خاف إسحاق عل دانیین، وعن ار الكل ور ن ن تن ذه اهللا م ا أنق راھیم لم ة كصالة إب الدیانة الیھودی

خ أساطیر   ......ندى، وعندما وصل یعقوب إلى السماء وأعلن قدسیة اهللا   أغمي علیھ فأنعشھ اهللا بال     ة إل ة  ھاجادی  ال عالق
  .لھا بموضوع دراستنا

  
  
ود  * ك تع ع     األسطوریة   القصة تل ى سفر عزرا الراب دین     _إل ین العھ ا ب ات م دار _٣١١ص_٣ج_انظر كتاب

ین      سوریا، والتي احتوت على مدیح لألسفار     _دمشق_الطلیعة الجدیدة  ة الیھودي ب ع یبن ى مجم  األبوكریفیة قیل ردًا عل
امي  ة یع    ١٠٠ و٩٠ع ة الالتینی ود للترجم ري المفق ل العب ون األص ى ك دل عل ا ی رن األول  وم ، مم ر الق ى أواخ د إل

  .المیالدي
  
  

:  
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 ١٦، ٣، ٢ ص١٣/ ٦من مالحظات لویس جینوبرج في ج
 

ل Shir 5قیل في : ٣٥مالحظة زاع حب أ انت م یش ا، ألن هللا ل ً أن هللا أمر عزرا أن یظل ببابل طالما كان یشوع بن یھوصادق حی
ن ألن ساللتھ ٌالساللة النبیلة، أي تحویل الشرف من عائلة إلى أخرى، ألن عزرا كان أسمى أحقیة من یشوع بن یھوصادق، لك

د موت  ھ، وبع م یشأ هللا دخول عزرا األرض المقدسة خالل حیات رة ل ال كثی ذا المنصب ألجی َظلت بھ ى َ یشوع عاد عزرا إل
 .األرض المقدسة

 
ا یكون شھرا Bezah 6a ورد في  ھ عادة دوم م أن ا، رغ ین یوم ن ثالث امال م ًأن سنة عودة عزرا كان بھا شھر أیلول شھرا ك ً ً ًٌ ً

 ً.ناقصا
 

ً لقد كان عزرا رجل عصره، وحتى لو كان ھارون حیا آنذاك، لكان ھو Koheleth 14وورد في   .الكاھن األعلىَ
 

ة  ھ بكتاب ن مسموحا ل م یك ط، ول ھ فق ن نسخة أمام خ م ھ نس ول بأن ع، وتق ًترفض اآلراء الربینیة الرسمیة قصة سفر عزرا الراب
 Yershalmi Megillah 4: 74d, Gen. R 36(end).  خة أمامھًحرف من ذاكرتھ بل نقل كلمة بكلمة حرفا بحرف من نس

 
ي  ھ ف َنرى أثرا ألسطورة سفر عزرا الرابع عند األدب الربیني في أنھ ینسب ل ُ ًMasket Kelim 88 ھ ع خمسة مشاركین ل  م

ھ هللا إلس الالويShimarھم حجي وزكریا ومالخي وشیمار  ال أن المشنا سر وھب نا، ویق ة المش ي  وحزقیا كتاب ط، ف رائیل فق
ن كتا ة حین وھب هللا التوراة لكل البشر، وھي أسطورة لھا عالقة واضحة بقصة سفر عزرا الرابع ع ع كتب وراة م ة عزرا للت ب

ُ وأنھ كتب أسفارا سریة لیس كل الناس تعطى إیاھامساعدین، ً. 
 

ود، ترفض اآلراء الربینیة قصة سفر عزرا الرابع، ویرون أنھ مجرد كاھن عظیم وشخصیة  اریخ الیھ ي ت ة ف ة ھام ة تقوی قومی
اروخ  إخنوخ وموسى وب ي حق أشخاص ك ك ف ت ذل ًلكنھا ترفض أنھ أحد من دخلوا الفردوس أحیاء، وإن كانت مصادرھم قال

 ً.ویرفضون عقیدة نبوة عزرا او أن هللا أوحى لھ وحیا. وغیرھم
 

عیقول لویس جینزبرج في مالحظاتھ أن تعظیم الیھود لعزرا كما ورد ف ا دف ع، ھو م م ي سفر عزرا الراب ول أنھ دا ألن یق ً محم
ة وتشویھ للصورة، " یؤلھون" ھ دعای ذا االدعاء وكون دم صحة ھ م ع ة المسیحیین، رغ ى طریق ا  عل ھ ابن ًعزرا أو یعتبرون

ھ ك ي فاتحت ت ف ة ًیورد لویس في مالحظاتھ كذلك أننا لو افترضنا أصال عبریا لسفر عزرا الرابع فإنھ ربما كان ة معین ة عبری لم
ة Salathielًحیث ورد جملة عزرا رسول الرب، حدث خطأ ما في كتابة احد النسخ جعل الكلمة تكتب خطأ ساالثیل   وھي كلم

ان ا معنی ة لھ ل : عبری ت أص ة كان ات االفتتاحی ذه الكلم رج أن ھ ویس جینزب ة ل ب نظری رب، وحس الك ال رب، او م ول ال رس
 . مطابقة البعض من المتأخرین لعزرا مع مالخي

 
رجم ن المت ة : ملحوظة م ھ جمل رد ب ذي ت م السفر مالخي او مالكي ال أخرون ان اس د المت د ال(اعتق ق ارسل مالكي ویمھ طری

 .ھو اسم نبي كتب ھذا السفر، وھو اعتقاد جاھل سفیھ للغایة للمتأخرین في الزمن بعصور اضمحالل وقلة فھم) أمامي
 

ًالواردة في سفر مالخي بأنھا تعني قدوم عزرا مرة أخرى، ممھدا الطریق ) مالكي(ویورد لویس بمالحظاتھ ان ھناك من فسر 
ى أشخاص ،  Megillah 15a, Targum and Jerome on Malachi 1: 1 للمسیا أي المسیح الیھودي المنتظر، إضافة إل

دث اختالط  ا ح آخرین رشحتھم التفاسیر على أن أحدھم ھو مالكي المذكور ھذا، لعل أشھرھم ھو إیلیا النبي، وأنھ ربما من ھن
 على طریقة معتقد المسیحیین، وإال ًوتشوش في الفھم لدى محمد جعلھ یظن أو یزعم أن الیھود یؤلھون عزرا ویعتبرونھ ابنا 

ً تنفي ھذا تماما، فیورد یھود الیمن في ھاجادھم انھم رفضوا العودة مع عزرا  من ھاجادة یھود الیمن٥فھناك قصة في مالحظة 
اني  ل الث ا ھي والھیك یھم أن یإلى فلسطین ألن أحبارھم علموا انھ نھم عزرا ودعا عل زنطیین، فلع د البی ى ی وا ُسیدمران عل ظل

َلعنھ األحبار بأال یدفن في أورشلیمفقراء إلى األبد، وحسب ھذه األسطورة لھذا ظل یھود الیمن فقراء إلى الیوم، وبدورھم   وھو ُ
ض المصادر ول بع دث حسبما تق ا ح  R. Solomon Adeni in his introduction of his commentary of the .م

Mishna (beginning), Safir Eben Sappir 1: 99a  ران م جی  تعكس ھذه األسطورة عدم تقدیس یھود الیمن لعزرا، وھ
ة،  الجزیرة العربی ود المعروف عنھم یھود سائر جزیرة العرب، بل وأصل الیھودیة ب د الیھ ھ عزرا عن ي أي ادعاء لتألی ا ینف م

 .شدة رسوخ فكرة او عقیدة التوحید لدیھم
 



ي مالحظة  د یھود٣٦ف د عن ھ حسب األساطیر توج یمن  أن ود ال د یھ ي عن ا قصة مشابھة للت  ،  Ma'aseh Nissim 1 ألمانی
بانیا   ود إس ن یھ ن ع س األسطورة لك ورد مصادر أخرى نف  ,Sheerit Israel3, Brull: Jahrbucher 4: 39-40   وت

Shalshelet 33a 
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.  
  
  
ود  * ك تع ع     األسطوریة   القصة تل ى سفر عزرا الراب دین     _إل ین العھ ا ب ات م دار _٣١١ص_٣ج_انظر كتاب

ین      سوریا، والتي احتوت على مدیح لألسفار     _دمشق_الطلیعة الجدیدة  ة الیھودي ب ع یبن ى مجم  األبوكریفیة قیل ردًا عل
امي  ة یع    ١٠٠ و٩٠ع ة الالتینی ود للترجم ري المفق ل العب ون األص ى ك دل عل ا ی رن األول  وم ، مم ر الق ى أواخ د إل

  .المیالدي
  
  

  :مالحظات*
  
ت اإلسالمیة التي وضعھا  تقدیس یومي اإلثنین والخمیس عند الیھود وفق بعض التقالید الربِّینیة، وھذا مماثل للعادا     -١

ن سمات العرب          محمد حیث یستحب الصیام من األسبوع فیھما بالذات، ولو أن ذلك یقال في كتب السیرة كان كذلك م
ت     الوثنیین فكانوا یفتحون الكعبة للزوار یومي اإلثنین والخمیس كما یقول ابن سعد في الطبقات الكبرى وغیره وإن كن

ي صحة كالم         ذه               اآلن لدي تشكك ف د یھودي أخ ا تقلی ب أنھ ساره فاألغل ى م ن سار عل سألة وم ذه الم ن ھ ن سعد ع اب
راھیم                ن إب ن دی ة م ا بقی ا سیزعمون أنھ ادة كم ك الع دیھم تل ان ل اإلسالم، والالحقون نسبوا ألھل الكعبة المكیین أنھم ك

  .ھم الوثني البدائيوإسماعیل، وال شك أنھ لم یكن لدى العرب أي مثیولوجیا عن إبراھیم وإسماعیل في دین
  :فمن روایات اإلمام مسلم
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ن                  ] ١١٦٢[   دثنا شعبة ع ر ح ن جعف د ب دثنا محم اال ح ى ق ن المثن ظ الب شار واللف ن ب د ب حدثنا محمد بن المثنى ومحم
ھ أن رسول اهللا صلى اهللا        غیالن بن جریر سمع عبد اهللا بن معبد الزماني عن أبي قتادة األنصاري رضى اهللا تعالى عن

اهللا             علیھ   ھ رضینا ب الى عن ال عمر رضى اهللا تع لم فق ھ وس وسلم سئل عن صومھ قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا علی
ربا وباإلسالم دینا وبمحمد رسوال وببیعتنا بیعة قال فسئل عن صیام الدھر فقال ال صام وال أفطر أو ما صام وما أفطر     

ا        ت أن اهللا         قال فسئل عن صوم یومین وإفطار یوم قال ومن یطیق ذلك ق ال لی ومین ق وم وإفطار ی ن صوم ی ل وسئل ع
ین            وم اإلثن قوانا لذلك قال وسئل عن صوم یوم وإفطار یوم قال ذاك صوم أخي داود علیھ السالم قال وسئل عن صوم ی
ى رمضان صوم                ن كل شھر ورمضان إل ة م قال ذاك یوم ولدت فیھ ویوم بعثت أو أنزل علي فیھ قال فقال صوم ثالث

ر           الدھر قال  ال یكف وم عاشوراء فق ن صوم ی  وسئل عن صوم یوم عرفة فقال یكفر السنة الماضیة والباقیة قال وسئل ع
یس             ن ذكر الخم سكتنا ع ین والخمیس ف وم اإلثن السنة الماضیة وفي ھذا الحدیث من روایة شعبة قال وسئل عن صوم ی

  لما نراه وھما
  
ا          ] ٢٥٦٥[  س فیم ن أن ك ب رة أن رسول اهللا           حدثنا قتیبة بن سعید عن مال ي ھری ن أب ھ ع ن أبی ن سھیل ع ھ ع رئ علی  ق

ت           یئا إال رجال كان اهللا ش شرك ب د ال ی صلى اهللا علیھ وسلم قال تفتح أبواب الجنة یوم اإلثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عب
  حابینھ وبین أخیھ شحناء فیقال انظروا ھذین حتى یصطلحا انظروا ھذین حتى یصطلحا انظروا ھذین حتى یصطل

   
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفیان عن مسلم بن أبي مریم عن أبي صالح سمع أبا ھریرة رفعھ مرة قال تعرض       ] ٢٥٦٥[ 

ھ                ت بین رأ كان یئا إال ام اهللا ش شرك ب وم لكل امرئ ال ی األعمال في كل یوم خمیس واثنین فیغفر اهللا عز وجل في ذلك الی
  حا اركوا ھذین حتى یصطلحا وبین أخیھ شحناء فیقال اركوا ھذین حتى یصطل

  
حدثنا أبو الطاھر وعمرو بن سواد قاال أخبرنا بن وھب أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مریم عن أبي    ] ٢٥٦٥[ 

ین               وم اإلثن ة مرتین ی ي كل جمع اس ف ال الن ال تعرض أعم صالح عن أبي ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
   د مؤمن إال عبدا بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال اتركوا أو اركوا ھذین حتى یفیئاویوم الخمیس فیغفر لكل عب

  
  

  .البخارّي بذكر ھذه األحادیث، ولم یذكرھا البخارّياإلمام انفرد اإلمام مسلم دون 
  

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

  ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َأِبیِھ َعْن ْیٌلُسَھ َعْن َماِلٍك َعَلى ُقِرَئ َقاَل َداُوَد ْبُن ُموَسى َحدََّثَنا -  ٨٨٣٢
 ِإلَّا َشْیًئا ِباللَِّھ ُیْشِرُك َلا َعْبٍد ِلُكلِّ َفُیْغَفُر اْلَخِمیِس َوَیْوَم اِلاْثَنْیِن َیْوَم ُتْفَتُح اْلَجنَِّة َأْبَواَب ِإنَّ َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ

  َمرََّتْیِن َیْصَطِلَحا َحتَّى َأْنِظُروُھَما َفُیَقاُل َشْحَناُء َأِخیِھ َبْیَنَو َبْیَنُھ َرُجٌل
  

  ُھَرْیَرَة َأِبي َعِن َأِبیِھ َعِن َصاِلٍح َأِبي ْبِن ُسَھْیِل َعْن َماِلٌك َأْخَبَرَنا َقاَل ِإْسَحاُق َحدََّثَنا -  ٩٦٢٤
  َأْھَلُكُھْم َفُھَو النَّاُس َھَلَك َیُقوُل الرَُّجَل َسِمْعَت ِإَذا َقاَل َمَوَسلَّ َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ

  َوِبِإْسَناِدِه -  ٩٦٢٥
 َشْیًئا ِباللَِّھ ُیْشِرُك َلا ٍدَعْب ِلُكلِّ َفُیْغَفُر اْلَخِمیِس َوَیْوَم اْلاْثَنْیِن َیْوَم السََّماِء َأْبَواُب ُتْفَتُح َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  َیْصَطِلَحا َحتَّى َھَذْیِن َأْنِظُروا َفَیُقوُل َشْحَناُء َأِخیِھ َوَبْیَن َبْیَنُھ َكاَنْت َرُجًلا ِإلَّا
  

 َزْیٍد ْبُن ُأَساَمُة َحدََّثِني اْلَمْقُبِريُّ َسِعیٍد وَأُب َحدََّثِني ُغْصٍن َأُبو َقْیٍس ْبُن َثاِبُت َحدََّثَنا َمْھِديٍّ ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ٢٠٧٥٨
  َقاَل
 َیْوَمْیِن ِإلَّا َیُصوَم َأْن َیَكاَد َلا َحتَّى اْلَأیَّاَم َوُیْفِطُر ُیْفِطُر َلا ُیَقاَل َحتَّى َیْسُرُد اْلَأیَّاَم َیُصوُم َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َكاَن
 َرُسوَل َیا َفُقْلُت َشْعَباَن ِمْن َیُصوُم َما الشُُّھوِر ِمْن َشْھٍر ِمْن َیُصوُم َیُكْن َوَلْم َصاَمُھَما َوِإلَّا ِصَیاِمِھ ِفي َكاَنا ِإْن ْلُجُمَعِةا ِمْن
 َیْوَمْیِن َأيُّ َقاَل ُصْمَتُھَما َوِإلَّا ِصَیاِمَك ِفي َدَخَلا ِإْن ْوَمْیِنَی ِإلَّا َتُصوَم َأْن َتَكاَد َلا َحتَّى َوُتْفِطَر ُتْفِطَر َأْن َتَكاُد َلا َتُصوُم ِإنََّك اللَِّھ
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 َعَمِلي ُیْعَرَض َأْن َوُأِحبُّ اْلَعاَلِمیَن َربِّ َعَلى اْلَأْعَماُل ِفیِھَما ُتْعَرُض َیْوَماِن َذاِنَك َقاَل اْلَخِمیِس َوَیْوُم اِلاْثَنْیِن َیْوُم ُقْلُت َقاَل
 َرَجٍب َبْیَن َعْنُھ النَّاُس َیْغُفُل َشْھٌر َذاَك َقاَل َشْعَباَن ِمْن َتُصوُم َما الشُُّھوِر ِمْن َشْھٍر ِمْن َتُصوُم َأَرَك َوَلْم ُقْلُت َقاَل اِئٌمَص َوَأَنا

  َصاِئٌم َوَأَنا َعَمِلي َعُیْرَف َأْن َفُأِحبُّ اْلَعاَلِمیَن َربِّ ِإَلى اْلَأْعَماُل ِفیِھ ُیْرَفُع َشْھٌر َوُھَو َوَرَمَضاَن
  
  

 َمْوَلى َعْن َمْظُعوٍن ْبِن ُقَداَمَة َمْوَلى َعْن اْلَحَكِم ْبُن َعْمُر َحدََّثِني َكِثیٍر َأِبي ْبُن َیْحَیى َحدََّثَنا َأَباُن َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا - ٢٠٧٤٩
  َزْیٍد ْبِن ُأَساَمَة

 َیْوَم َتُصوُم ِلَم َمْوَلاُه َلُھ َفَقاَل اْلَخِمیِس َوَیْوَم اِلاْثَنْیِن َیْوَم َیُصوُم َوَكاَن َلُھ َماًلا َیْطُلُب اْلُقَرى َواِدي ىِإَل ُأَساَمَة َمَع اْنَطَلَق َأنَُّھ
 اْلَخِمیِس َوَیْوَم اِلاْثَنْیِن َیْوَم َیُصوُم َكاَن َسلََّمَو َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل ِإنَّ َقاَل َرَقْقَت َقْد َكِبیٌر َشْیٌخ َوَأْنَت َواْلَخِمیِس اِلاْثَنْیِن
  اْلَخِمیِس َوَیْوَم اِلاْثَنْیِن َیْوَم ُتْعَرُض النَّاِس َأْعَماَل ِإنَّ َفَقاَل َذِلَك َعْن َفُسِئَل

  
  ُأَساَمَة َعْن اْلَمْقُبِريِّ یٍدَسِع َأِبي َعْن َقْیٍس ْبُن َثاِبُت َأْخَبَرِني اْلُحَباِب ْبُن َزْیُد َحدََّثَنا - ٢٠٧٩٢

  َواْلَخِمیَس اِلاْثَنْیِن َیُصوُم َكاَن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ

  : ، فیقول١ج) الطبقات الكبرى(أما ابن سعد في كتاب 

بیھ قال رأیت قریشا یفتحون قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد اهللا بن یزید الھذلي عن سعید بن عمرو عن أ
البیت في الجاھلیة یوم اإلثنین ویوم الخمیس فكان حجابھ یجلسون على بابھ فیرقى الرجل فإذا كانوا ال یریدون دخولھ 

  دفع فطرح فربما عطب

ن  داود عن البغوي القاسم أبي عن: عساكر ابن القاسم أبو الحافظ قال: یروى عن عبد اهللا بن عباس      -٢ ن  عمرو،  ب  ع
ھ،  عن كریب، بن محمد عن علي، بن حبان ن  أبی ن  ع اس  اب اً  عب ر  أدري ال: مرفوع ع  العزی ر  أدري وال ال أم بی  أعزی
  .ال أم نبیًا كان
 ذئب، أبي ابن عن معمر، عن الرزاق، عبد عن السجزي إسحاق بن محمد عن الحسن، بن مأمل حدیث من رواه ثم   

  .هنحو مرفوعًا ھریرة أبي عن المقبري، سعید عن
  

ال شك أحادیث ضعیفة مرفوضة              ذه ب سھ، وھ قولھ مرفوعًا أي أن قائلھ حسبما یزعمون ھو محمد مؤسس اإلسالم نف
ة      ح فھي إذن موقوف ا  . ولیست في شيء من الكتب السبع المعتمدة، ولعل وقفھا على رأي ابن عباس أفضل وأص ولكنھ

  !زرا ھل ھو نبي أم رجل صالح أم ماذا بالضبط؟بال شك تعبر عن عدم معرفة المسلمین وتشتت علمائھم في أمر ع
  
  
 حدیث األسطورة عن أربعین یومًا لعزرا، یعني بالمماثلة لألربعین یومًا الخاصة بموسى الستالم الوصایا العشر -٣

على جبل سیناء بعد صیامھ، تدل على أن القصة موضوعة وغیر قانونیة من خالل أسلوب علم األدیان ودراساتھ، 
 ال تقول بأنھ استلم الوصایا العشر فقط كما تقول التوراة نفسھا وتنطق بذلك، ھاجادیة ننسى ھنا أن القصص الوطبعًا ال

بل تقول أنھ استلم كل التوراة على جبل حوریب وھذا طبعًا مستحیل الھوتیًا وشرعیًا ألن التوراة فیھا نسخ أحكام 
قوال لبني إسرائیل كذا وكذا كلما أنزل تشریعًا جدیدًا حسب وتغییر أحكام وتشریعات وأن اهللا یقول لموسى وھارون 

  .التوراة وأساطیرھا
  
 من ٢،وترد أشیاء شبیھة في سفر أخنوخ اإلثیوبي في ج مسألة تمكن رجال السنھدرین من تقیید وسلسلة الشیاطین-٤

  :شیاطین في شھر رمضان، تذكرنا بحدیث محمد عن سلسلة السوریا_دار الطلیعة الجدیدة_كتابات ما بین العھدین
  

  :فروى البخاري
  



 ٣٣٨

: حدثني ابن أبي أنس، مولى التیمیین: حدثني عقیل، عن ابن شھاب قال: حدثنا اللیث قال:  یحیى بن بكیر حدثنا- ٣٢٧٧
  :أنھ سمع أبا ھریرة رضي اهللا عنھ یقول: أن أباه حدثھ

  ).الجنة وغلقت أبواب جھنم، وسلسلت الشیاطینإذا دخل رمضان فتحت أبواب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  

أخبرني ابن أبي أنس، مولى : حدثني اللیث، عن عقیل، عن ابن شھاب قال:  یحیى بن بكیر قال حدثني- ١٨٩٩
  :أنھ سمع أبا ھریرة رضي اهللا عنھ یقول: التیمیین، أن أباه حدثھ

ت أبواب السماء، وغلقت أبواب جھنم، وسلسلت إذا دخل شھر رمضان فتح: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  ).الشیاطین

  
للعشور بھذه الخرافة عن أنھم لم یبالوا بالعودة إلى فلسطین، فمجرد قصة سخیفة،   أما مسألة تعلیل عدم أخذ الالویین-٥

عامل تقادم  في العصور المتقدمة بسبب ما تعرضوا لھ ومع  لھافالسبب ھو ضیاع تسلسل أنساب الیھود وعدم معرفتھم
  . ناھیك عن من منھم الوّي أو ھارونّيمن منھم من أصل إسرائیلي ومن لیس،تمییز  أنسابھم إلى األسباط و فقدواالزمن

  

  
ة كتطور            -٦ ة العبری ة اللغ شكیل ھو تطور طبیعي لكتاب ة والت  تاریخ ابتكار العبریة الموسََّعة ذات حروف المد المتحرك

د      الكتابة في كل لغات البشر، وھ      وان مخطوطات العھ و ھكذا كما جاء في دائرة المعارف الكتابیة لـ ولیم وھبة، تحت عن
  : القدیم

  

  : الكتابة بالحروف الساكنة وأھمیة الحروف المتحركة
ة،         إن الكتابة تقصر بعض الشيء عن نقل ألفاظ المتحدث ونبراتھ، فالتعبیر الشفوي فیھ عدة مالمح ال یمكن تسجیلھا كتاب

دث    وقد أدخلت  م    .  في اللغات الحدیثة عالمات الترقیم لتعطي فكرة أدق للتعبیر عن نبرات صوت المتح ات ل ذه العالم وھ
ل الفكرة              ن ك ر ع ن تعب م تك ة ل سامیة القدیم ات ال تكن معروفة في اللغة العبریة القدیمة، باإلضافة إلى أن للكتابة في اللغ

ساكنة    كما تعبر عنھا اللغات الحدیثة، نظرًا ألنھ في غالب      دا   (یة األحوال لم تكن تكتب من الكلمة سوى الحروف ال ا ع فیم
ن   . ، ولم یكن ثمة سوى القلیل من الحروف المتحركة، أو لم یكن ھناك شيء منھا على اإلطالق      )الخط المسماري  م یك ول

 السامیة كانت تتكون من ھذا عیبًا كبیًرا فیھا، كما ھو الحال في معظم اللغات الحدیثة، وذلك ألن جذور الكلمات في اللغة 
دیث               ن صورة الح ل فكرة ع ساكنة، ونق سھیل نطق الحروف ال حروف ساكنة، ولم تكن وظیفة الحروف المتحركة إال ت

  . وزمنھ وصیغتھ وُأسلوبھ وكل ما یتعلق بھ، بل حتى اللغات الھندوأوربیة ال تصعب قراءتھا بدون حروف متحركة
ن سیاق           ولكن الكلمة المكتوبة بالحروف الساكن ن م ة، ولك ا بطرق مختلف ن النطق بھ ة یمك ة فقط ـ بدون حروف متحرك
  . الكالم یمكن أن نتبین نطقھا الصحیح

ى         ة قاصرًا عل ي النھای وبعد السبي البابلي حلت اللغة األرامیة تدریجیًا محل اللغة العبریة، حتى صار استعمال العبریة ف
ي            واستمر استخ. األغراض الدینیة واألدبیة فقط    دیم ف د الق رأون أسفار العھ اس یق ان الن ا ك ع، كم ة المجم ي خدم دامھا ف

ت              . بیوتھم بالعبریة  ث كان د شفویًا حی ذا التقلی ى ھ اظ عل ى الحف ل إل اك می وقد سمع األطفال ذلك النص مرارًا وأصبح ھن
ددة     ع مح ي مواض ة ف روف المتحرك ساكنة و   . تنطق الح روف ال ر نطق الح دًا أن یتغی ن الطبیعي ج ر وم ة عب المتحرك

رًا  . القرون الطویلة، متأثرة في ذلك باللغة العامیة المستخدمة في الحدیث، سواء في األرامیة أو الیونانیة أو العبریة    وأخی
ذه              ن مجرد وجود ھ دًال م ة ب ام نطق الحروف المتحرك تبین لحراس الكتب المقدسة، ضرورة إیجاد طریقة أفضل إلحك

ات األخرى          الحروف أو عدم وجودھا ، فاھتد      ض العالم نقط أو بع ى نظام وضع ال ل، إل ي باب ت مراكز العلم الیھودیة ف
شأ نظام    . فوق حروف معینة لتدل على الحرف المتحرك التالي ونشأ في فلسطین نظام آخر شبیھ إلى حد ما بالسابق    م ن ث

ساك    روف ال ت الح ع تح ت توض ي كان ات الت ھ العالم تبدلت فی سطین، اس ي فل ة ف ي طبری ث ف سابق، ثال ام ال ي النظ نة ف
ب               ي طباعة الكت م ف سخ المخطوطات ث ي ن ك ف بعالمات توضع فوقھا،وسرعان ما ساد ھذا النظام، واستخدم فیما بعد ذل

  . العبریة
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طة   دیث ماش طة  ح دیث ماش طة  ح دیث ماش ون  ح ة فرع ون  ابن ة فرع ون  ابن ة فرع فر   ابن ن س لھ م فر   وأص ن س لھ م فر   وأص ن س لھ م وأص
   مراثي إرمیا مراثي إرمیا مراثي إرمیا ا على ا على ا على رّبرّبرّبمدراش مدراش مدراش الالالالمكابیین الثاني والمكابیین الثاني والمكابیین الثاني و

  
  :كتب ابن المقفع

  
 :لروى اإلمام أحمد بن حنب

 
  َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعِن ُجَبْیٍر ْبِن َسِعیِد َعْن السَّاِئِب ْبِن َعَطاِء َعْن َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َأْخَبَرَنا الضَِّریُر ُعَمَر َأُبو َحدََّثَنا -٢٦٨٢

 َھِذِه َما ِجْبِریُل َیا َفُقْلُت َطیَِّبٌة َراِئَحٌة َعَليَّ َأَتْت ِفیَھا ِبي ِرَيُأْس الَِّتي اللَّْیَلُة َكاَنْت َلمَّا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل
 َذاَت ِفْرَعْوَن اْبَنَة ُتَمشُِّط ِھَي َبْیَنا َقاَل َشْأُنَھا َوَما ُقْلُت َقاَل َوَأْوَلاِدَھا ِفْرَعْوَن اْبَنِة َماِشَطِة َراِئَحُة َھِذِه َفَقاَل الطَّیَِّبُة الرَّاِئَحُة

 َقاَلْت اللَُّھ َأِبیِك َوَربُّ َربِّي َوَلِكْن َلا َقاَلْت َأِبي ِفْرَعْوَن اْبَنُة َلَھا َفَقاَلْت اللَِّھ ِبْسِم َفَقاَلْت َیَدْیَھا ِمْن اْلِمْدَرى َسَقَطْت ِإْذ َیْوٍم
 ُنَحاٍس ِمْن ِبَبَقَرٍة َفَأَمَر اللَُّھ َوَربَُّك َربِّي َنَعْم َقاَلْت َغْیِري َربا َلِك َوِإنَّ َلاَنُةُف َیا َفَقاَل َفَدَعاَھا َفَأْخَبَرْتُھ َنَعْم َقاَلْت ِبَذِلَك ُأْخِبُرُه

 ِعَظاِمي َتْجَمَع َأْن ُأِحبُّ َقاَلْت َحاَجُتِك َوَما َقاَل َحاَجًة ِإَلْیَك ِلي ِإنَّ َلُھ َقاَلْت ِفیَھا َوَأْوَلاُدَھا ِھَي ُتْلَقى َأْن ِبَھا َأَمَر ُثمَّ َفُأْحِمَیْت
 َأْن ِإَلى َواِحًدا َواِحًدا َیَدْیَھا َبْیَن َفُأْلُقوا ِبَأْوَلاِدَھا َفَأَمَر َقاَل اْلَحقِّ ِمْن َعَلْیَنا َلِك َذِلَك َقاَل َوَتْدِفَنَنا َواِحٍد َثْوٍب ِفي َوَلِدي َوِعَظاَم
 اْلآِخَرِة َعَذاِب ِمْن َأْھَوُن الدُّْنَیا َعَذاَب َفِإنَّ اْقَتِحِمي ُأمَّْھ َیا َقاَل َأْجِلِھ ِمْن َتَقاَعَسْت نََّھاَوَكَأ ُمْرَضٍع َلَھا َصِبيٍّ ِإَلى َذِلَك اْنَتَھى

  َفاْقَتَحَمْت
 اْبَنِة َماِشَطِة َواْبُن ُیوُسَف اِھُدَوَش ُجَرْیٍج َوَصاِحُب السََّلام َعَلْیِھ َمْرَیَم اْبُن ِعیَسى ِصَغاٌر َأْرَبَعٌة َتَكلََّم َعبَّاٍس اْبُن َقاَل َقاَل

 َرُسوَل َأنَّ َعبَّاٍس اْبِن َعِن ُجَبْیٍر ْبِن َسِعیِد َعْن السَّاِئِب ْبُن َعَطاُء َأْخَبَرَنا َقاَل َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا ِفْرَعْوَن
 َعَطاِء َعْن َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َحدََّثَنا َحَسٌن َحدََّثَنا َنْحَوُه َفَذَكَر َطیَِّبٌة َراِئَحٌة ِبِھ َمرَّْت ِبِھ ُأْسِرَي اَلمَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ
 َطیَِّبٌة َراِئَحٌة ِبِھ َمرَّْت ِبِھ ُأْسِرَي اَلمَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ َعبَّاٍس اْبِن َعِن ُجَبْیٍر ْبِن َسِعیِد َعْن السَّاِئِب ْبِن

 ْبُن ُھْدَبُة َحدََّثَنا َأْرَبَعٌة َتَكلََّم َعبَّاٍس اْبِن َقْوَل َیْذُكْر َوَلْم السََّماِء ِفي َمْن َوَربَُّك َربِّي َقاَلْت َربُِّك َمْن َقاَل َأنَُّھ ِإلَّا َمْعَناُه َفَذَكَر
 َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن َعبَّاٍس اْبِن َعِن ُجَبْیٍر ْبِن َسِعیِد َعْن السَّاِئِب ْبِن َعَطاِء َعْن َسَلَمَة ْبُن ُدَحمَّا َحدََّثَنا َخاِلٍد
  َنْحَوُه

 
                             

 .إسناده حسن كما قال علماء الحدیث
 
 

الیھودي والتي تروي قصة - القصة الموجودة في التراث المسیحي نم، كما أرى،  ھذه مستوحاةةقصة الماشط    
 تبدأ القصة حین یبدأ الملك.). م. ق١٦٤-١٧٥(عصرالملك السلوقي أنطیوخس الرابع استشھاد امرأة یھودیة في

وذلك ضمن خطتھ  ,بإجبار الیھود على ترك شریعتھم وخصائص عبادتھم الممیزة، في أحداث حقیقیة، أنطیوخس
یھودیة في فلسطین على ید أبناء كبیر الكھنة من  أدت أعمالھ ھذه إلى قیام ثورة. شعوب مملكتھ وصھر ثقافاتھملتوحید 

 في كتابین أو سفرین یسمیان سفر المكابیین األول وسفر  ،أخبار ھذه الثورة تظُحف. األسرة الحشمونیة أو المكابیة
 .،الثاني المكابیین

 
اإلضطھاد التي نفذھا أنطیوخس الرابع بحق  ي حادثة في سیاق تعداده لبعض أعمالیروي سفر المكابیین الثان     

وكانت إحدى ھذه القصص قصة امرأة قتلت . آبائھم وأجدادھم القدیمة الرافضین لعملیة الصھر والمتمسكین بشریعة
 یك ما جاء في سفروإل، على ید الملك أنطیوخس بسبب رفضھم لتناول لحم الخنزیر المحّرم ھي وأوالدھا السبعة

 :المكابیین الثاني عن ھذه الحادثة
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  ٧سفر المكابیین الثاني 
  
ارع و           ١( ذبھم بالمق ة و یع ر المحرم وم الخنزی اول لح ى تن ك یكرھھم عل ذ المل م فاخ ع امھ بعة اخوة م ى س بض عل و ق

سیاط  وت   ٢ال ار ان نم ا لنخت ستنطقنا ان م ت ي و ع اذا تبتغ ال م الم و ق دھم للك دب اح ا   فانت الف شریعة ابائن   ٣و ال نخ
سلخ       ٤فحنق الملك و امر باحماء الطواجن و القدور و لما احمیت   دب للكالم و ی ذي انت سان ال   امر لساعتھ بان یقطع ل

اة     ٥جلد راسھ و تجدع اطرافھ على عیون اخوتھ و امھ        ن الحی ھ رمق م   و لما عاد جذمة امر بان یؤخذ الى النار و فی
شجاعة    و یقلى و فیما كان      ى الموت ب   ٦البخار منتشرا من الطاجن كانوا ھم و امھم یحض بعضھم بعضا ان یقدموا عل

ده              ال و سیتمجد بعبی ي الوجوه اذ ق شاھد ف شیده ال ي ن   ٧قائلین ان الرب االلھ ناظر و ھو یتمجد بنا كما صرح موسى ف
د         وان و نزعوا جل ى الھ اني ال ل ان         و لما قضى االول على ھذه الحال ساقوا الث م سالوه ھل یاكل قب  راسھ مع شعره ث

االول         ٨یعاقب في جسده عضوا عضوا       ذاب ك ة الع اذاقوه بقی ال ال ف ھ و ق ة ابائ ى اخر     ٩  فاجاب بلغ ان عل ا ك   و فیم
ة               اة ابدی سیقیمنا لحی   و ١٠رمق قال انك ایھا الفاجر تسلبنا الحیاة الدنیا و لكن ملك العالمین اذا متنا في سبیل شریعتھ ف

د   ب ذه       ١١عده شرعوا یستھینون بالثالث و امروه فدلع لسانھ و بسط یدیھ بقلب جلی ت ھ سماء اوتی ن رب ال ي م ال ان   و ق
د          ن بع ك         ١٢االعضاء و الجل شریعتھ ابذلھا و ایاه ارجو ان استردھا م ب ذل سالة قل ن ب ھ م ذین مع ك و ال   فبھت المل

ك        و لما قضى عذ ١٣الغالم الذي لم یبال بالعذاب شیئا      ل ذل ھ بمث وا ب ع و نكل ى الموت     ١٤بوا الراب ا اشرف عل   و لم
اة                  ة للحی ك قیام ال تكون ل ت ف ا ان ھ ام ة اهللا ل ن رجاء اقام اس م دي الن ل بای ذي یقت م ساقوا   ١٥قال حبذا ما یتوقعھ ال   ث

ن      انك بما لك من السلطان على البشر مع كونك فانیا تفع١٦الخامس و عذبوه فالتفت الى الملك و قال        شاء و لك ا ت ل م
سلك  ١٧ال تظن ان اهللا قد خذل ذریتنا   سادس    ١٨  اصبر قلیال فترى باسھ الشدید كیف یعذبك انت و ن ده ساقوا ال   و بع

ا           ا م ع لن ذلك وق ا و ل فلما قارب ان یموت قال ال تغتر بالباطل فانا نحن جلبنا على انفسنا ھذا العذاب النا خطئنا الى الھن
د تعرضك لمناصبة اهللا            و ام ١٩یقضي بالعجب    رك سدى بع ك تت ال تحسب ان ت ف م اجدر الكل     ٢٠ا ان ت امھ   و كان

الرب         ة ب ة ثق نفس طیب ك ب بالعجب و الذكر الحمید فانھا عاینت بنیھا السبعة یھلكون في مدة یوم واحد و صبرت على ذل
د ال            ٢١ سامیة و ق ة ال ن الحكم ة م ا و ھي ممتلئ ة ابائھ نھم بلغ ت تحرض كال م سالة        و كان وي ب ا االنث ى كالمھ قت عل

ة  ب   ٢٢رجلی اة و ال احكمت تركی روح و الحی تكم ال ا منح شائي و ال ان ي اح شاتم ف ف ن م كی ست اعل ي ل م ان ة لھ   قائل
روح و             ٢٣اعضائكم   ھ ال یكم برحمت ھ سیعید ال دع لكل شيء تكوین سان و اب   على ان خالق العالم الذي جبل تكوین االن

ر         ٢٤ انفسكم في سبیل شریعتھ     الحیاة النكم االن تبذلون    ھ و خشي صوت معی ستخف ب ھ ی ل ان وكس اذ تخی   و ان انطی
ھ       یال ل یعیره اخذ یحرض بالكالم اصغرھم الباقي بل اكد لھ باالیمان انھ یغنیھ و یسعده اذا ترك شریعة ابائھ و یتخذه خل

ي خالصھ     و لما لم یصخ الغالم لذلك البتة دعا الملك امھ و حث  ٢٥و یقلده المناصب     ھا ان تشیر على الغالم بما یبلغ ال
ا   ٢٧  و الح علیھا حتى وعدت بانھا تشیر على ابنھا   ٢٦ ا ی   ثم انحنت الیھ و استھزات بالملك العنیف و قالت بلغة ابائھ

ك                    سن و ربت ذه ال ى ھ ك ال ك و بلغت الث سنین و عالت بني ارحمني انا التي حملتك في جوفھا تسعة اشھر و ارضعتك ث
د               ا  ٢٨ ذلك وج دم و ك ن الع ع م اعلم ان اهللا صنع الجمی ا ف ا فیھم نظر یا ولدي الى السماء و االرض و اذا رایت كل م

ة        ٢٩جنس البشر    ك بالرحم ع اخوت اك م   و ٣٠  فال تخف من ھذا الجالد لكن كن مستاھال الخوتك و اقبل الموت التلق
ع         ي ال اطی تم منتظرون ان اذا ان ا           فیما ھي تتكلم قال الغالم م ى ابائن ت ال ي القی شریعة الت ع امر ال ا اطی ك و انم امر المل

ى    ٣٢  و انت ایھا المخترع كل شر على العبرانیین انك لن تنجو من یدي اهللا    ٣١على ید موسى     ا نعاقب عل   فنحن انم
د          ٣٣خطایانا   ن بع ده م ى عبی ا سیتوب عل ا و تادیبن سیرا لتوبیخن ت     ٣٤  و ربنا الحي و ان سخط علینا حینا ی ا ان و ام

ده              ى عبی دك عل ع ی نج    ٣٥ایھا المنافق یا اخبث كل بشر فال تتشامخ باطال و تتنمر بامالك الكاذبة و انت راف م ت ك ل   الن
ت         ٣٦من دینونة اهللا القدیر الرقیب    ا ان د اهللا و ام ي عھ م ف ة و ھ اة ابدی ازوا بحی   و لقد صبر اخوتنا على الم ساعة ثم ف
ا        ٣٧ الذي تستوجبھ بكبریائك   فسیحل بك بقضاء اهللا العقاب     ي سبیل شریعة ابائن سي ف ذل جسدي و نف   و انا كاخوتي اب

ده             ھ وح ھ ھو االل رف بان المحن و الضربات تعت ك ب   و ٣٨و ابتھل الى اهللا ان ال یبطئ في توبتھ على امتنا و ان یجعل
زاده        فحنق الملك ٣٩ان ینتھي في و في اخوتي غضب القدیر الذي حل على امتنا عدال     ك االستھزاء ف م یحتمل ذل و ل

ي اخر االمر ھلكت االم     ٤١  و ھكذا قضى ھذا الغالم طاھرا و قد وكل الى الرب كل امره    ٤٠نكاال على اخوتھ       و ف
  )  و بما اوردناه عن الضحایا و التعذیبات المبرحة كفایة٤٢على اثر بنیھا 

  
  
  



 ٣٤١

 ویعتبرسفر المكابیین أحد األسفار، أي بعد تلك األحداث بقلیل، الثاني قبل المیالد ربما كتب السفر في القرن     
دخلت إلى التراث الدیني والشعبي لمسیحیي  كما أن قصة ھذه المراة،  واألرثوكسیةالمقدسة لدى الكنیسة الكاثولیكیة

،  قره قوشفخصصت لھا مثال كنیسة في، وظھر لھا تقالید دینیة" ْشموني" فُأطِلق على المرأة إسم، الشرق األوسط
من  ونشأ تقلید شعبي یقول أن القدیسة تظھر في یوم معین، تقع إلى الشرق من مدینتي الموصل وھي بلدة مسیحیة

الطریف أن مثال شعبیا نشأ في  ومن. السنة ھي وأوالدھا السبعة یتبعھا مجموعة من المؤمنین على جدار الكنیسة
شموني وسبع "جاءت زائرة یتبعھا أوالدھا الكثیرون   في من فُیضرب من باب التھكم، الموصل حول ھذه المسألة

 .شموني وأوالدھا السبعة و ومعلمھا وأستاذھا) جاءت(أي، " ومعلما واستادا، اوالدا
 

أو الكتاب ( فبالرغم من أنھم لم یعترفوا بسفر المكابیین الثاني كجزء من التناخ، ذكرى ھذه المرأة لم ُیھمل الیھود    
 في المدراش رّبا  فقد ذكرت قصتھا .إال أنھم تداولوا قصتھا وذكروھا في مؤلفاتھم المتأخرة) ديالمقدس الیھو

. قدیم ویعتبر من أقدم المؤلفات الیھودیة الحاخامیة) تفسیر(وھو مدراش، على سفر مراثي إرمیا) التفسیر العظیم (
 :المدراش وإلیك ما ذكره

 
 عندما أحضر زعیم المنطقة .التي أسرت مع أبنائھا السبعة، ابنة نخِتم، میمر المرأة اسمھا تعود القصة التالیة   "

 كل منھم  كان،ذلك بإصرار فعلوا، كل بدوره، رفض األبناء الستة، أبنائھا أمام صورة وثن وأمرھم أن یركعوا أمامھ
ت على ید الملك جزاءا فنال كل منھم عقوبة المو، الوثنیة مستندا في رفضھ على فقرة كتابیة مختلفة مبینة تحریم

أن ینحني أمام ، ما رفض إخوتھ مثل، فرفض ،وعندما جاء دور اإلبن األصغر .وثنيال لرفضھم إطاعة أمر ذلك
فحاول استخدام قدراتھ في االقناع ،  العمر الصغیر  على ھذا بدا أن مدبر المذبحة قد استحوذه شيء كمثل شفقٍة، الوثن

كان مصیر إخوتك بسبب رفضھم  أترى ما ":فقال.  لیحثھ على التعاطي مع أوامرهالصغیر فتجادل مع، بدال من العنف
" ،شجاعة إخوتي بنفس درجة، وأنا مستعد ألن ألقى حتفي، لن أركع لوثن، ال"  : فأجاب الولد  ."ما أمرت لفعل

ولم ترى ،  صغیر جدابینما أنت، حالوتھا وذاقوا، لكن إخوتك لم یموتوا حتى رأوا من دنیاھم شیئا: "فأجاب الوثني
لن أفعل ، ال : "فأجاب الفتى بإصرار ." من االستعداد ألن تضحي بھا ال یجب أن تكون بھذه الدرجة، شیئا من الحیاة

سوف ، التنازالت لك أنا مستعد لتقدیم: " في سرد ذرائعھ قائالوثنيفاستمر ال." لروحيومدمرا  فعال معادیا إللھي
فال ، أمام شعبي كما لو أنك قد أطعت أمري یظھرلكي ،  تنحني وتلتقط الخاتموسف، أسقط خاتمي أمام الصورة

." بل حتى من قبل بّكاٍء مثلك، لیس من قبل إخوتك الستة فحسب، ضدي یستطیعون أن یقولوا أنھ قد تم توجیھ تحدي
بحق  كن أن یقال ھذاإن وثني ملموس وال یم، أترى. " استخدم الزعیم تكتیكات أخرى، النصائح وعندما فشلت كل ھذه

لیس لدیھ فم : "فأجاب الولد" ترى؟  كماكما أن إللھي فمًا، أإللھك فم. الذي لم یره أحد والذي ال شيء مرئي فیھ، إلھك
إال أنني أعلم أن أعین الرب تجول في أرجاء ، لیس لدیھ أعین .)٣٣ :مز(إال أن السماء خلقت بكلمتھ ، ألنھ فم معنوي

أوجدت  إال أن یدیھ، لیس لدیھ ید فانیة). ٣: مالخي(إال أنھ یصغي ویسمع ، ھ آذان جسمانیةل لیس). ٤: زك(األرض 
وما أنت إال ، ألنھ مقدر لي أن أموت "فأجاب الفتى" إذن لماذا ال ینقذك من یدي؟ ":فقال الوثني )" ٤٨: إش(األرض 

 عندھا ." یجلب لي نفس المصیر المقدر عليأو أفعى یمكن لھ أن، ذئبا أو، كأن یكون أسدا، أداة كما أن أي وحش بري
   ". فرمت أمھم نفسھا من سطح منزلھا جزعا لفقدانھا كل أوالدھا ،وثنيبالموت بأمر من ال حكم على الطفل

 ) المدراش ربا على مراثي إرمیا :عن(
 

فلیس ، تقلید المسیحيونحن نعرف أنھ شموني في ال،  في التقلید الیھوديمریمأصبح  قد تالحظون أن اسم المرأة     
الذي (بدأ ھذا التقلید اإلسالمي إال أن من" ،الماشطة"أال وھو تقلید ، الغریب أن یظھر تقلید إسالمي عن نفس المرأة من

حّول تأریخ الحادثة من عصر ، )الیھودي لم یذكر إسم الملك الجّبار ُأخذ عن التقلید الیھودي ولیس المسیحي ألن التقلید
عدم  والسبب ھو، )م. القرن الثالث عشر ق(إلى عصر فرعون موسى ) م تحدیدا. القرن الثاني ق) ةالدولة السلوقی

لذلك تكون شھادة امرأة وأبنائھا على ید  .إھتمام المسلمین بالتأریخ القدیم إال بما یتعلق باألحداث التي عاصرھا األنبیاء
 .و من عصر مجھول ال أنبیاء فیھملك غیر مشھور  فرعون أمرا أكثر إثارة من شھادتھا على ید

 
 
 



 ٣٤٢

قد نالت إعجاب الناس على مختلف مشاربھم  یبدو أن فكرة المرأة المستعدة للتضحیة بأبنائھا في سبیل عقیدتھا    
 .بل أنھ ربما أثر على بعض األخبار التأریخیة أو التراثیة ,الثالث التوحیدیة فاتشر التقلید في الدیانات، وعقائدھم

على أخویھا ورثائھا لھما  الشاعرة العربیة المخضرمة التي یروي العرب حزنھا، ن یذكرون أن الخنساءفاألخباریو
ونصرة اإلسالم فخاضوا معركة القادسیة واستشھدوا  جمعت أبنائھا األربعة وحثتھم على القتال"قد ،  الجاھلیةفي

الذي شرفني بقتلھم وارجو ان یجمعني بھم في الحمد هللا : "تزد على أن قالت جمیعا فلما جاءھا النعي بمصرعھم لم
ومن الصعب أن ،علیھما إن ھذا أمریناقض بصورة حادة ما عرفناه عنھا من رثاء ألخویھا وجزعھا." رحمتھ مستقر

مما یجعلني أمیل إلى اإلعتقاد بأن ھذا الخبر عن  ,أقتنع أن أما تصبح مستعدة لتغییر طبیعتھا لمجرد عقیدة إیمانیة
 "الماشطة-شموني- مریم" نمط تقلید ة علىیو قصة مختلقة محاكالخنساء ھ

 
 :المصادر

 وقائع الدھور بدائع الزھور في. إبن إیاس-١
 المسند. أحمد بن حنبل -٢
 السنن. ابن ماجة -٣
 سفر المكابیین الثاني. الطبعة الكاثولیكیة. المقدس الكتاب-٤
 "شموني"مادة -المنجد في األعالم .فردینان توتل الیسوعي -٥
 العامیة معجم أمثال الموصل. عبد الخالق الدباغ -٦
 مدراش مراثي إرمیا رّبا -٧
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 ٣٤٣

   ورود قصة اإلسكندر المقدوني في القرآنورود قصة اإلسكندر المقدوني في القرآنورود قصة اإلسكندر المقدوني في القرآن
  

  :كتب ابن المقفع
  

  مقدمة
 
 لصد یأجوج ه سدًاؤوبنا ومغربھا وكیفیة وصولھ إلى مشرق الشمس القرآن قصة لشخص یدعى ذا القرنین ورد في 

 وھي یدعى سیرة اإلسكندر سطوريأاقتبسھا محمد من تراث قصصي  المستشرقون ھذه القصة كما یعتقد ومأجوج
 ظھرت قصة حیاتھ في فلم الذي نجازات العسكریة لإلسكندر المقدونيلإل معالجة أسطوریة استمرت خالل قرون

 وذو مظالم عدیدة وھیةظھر فیھ وثنیا ومدعیا لألل حدیث مشھور
  

وھذا المؤلف ترجم في نسخة شعریة  سودو كالیسثینیس موجودة أصال في مؤلف یدعى تاریخ سیرة اإلسكندر ھذه
السروجي  یعقوب بالتحدید إلى الشاعر السریاني الشھیر، قرن من الزمان قبل عصر محمد تعود إلى باللغة السریانیة
كما یتحدث  في القرآن عن ذي القرنین رجمة الشعریة تفاصیل مناظرة لما جاءوفي الت،  للمیالد٥٢١الذي توفي عام 

 وأسطورة السد قدیمة منذ القرن األول للمیالد شائعا لإلسكندر المقدوني كان لقبا الموضوع عن أن اسم ذي القرنین
وصورة  أجوجیأجوج وم ولسد وھنالك صور لطیفة لإلسكندر وعلى رأسھ قرنان جوجأجوج ومأوحجزه لی..أیضًا

 .وشمس تغرب في میاه حمئة....أرض مسطحة :القرآن وكما ھو مذكور في للنظام الكوني كما ھو مذكور في السیرة
 فلیراجعھا من یرید في األسفل....قد لونتھا باألزرق للقصة القرآنیة االقتباسات والجمل المناظرة

 البسیطة كتبتھا بین قوسین بعض التعاریف
 تبت ھوامش وتفاصیل منفصل كتعقیبوفي 

   عن ذي القرنین وسده شامالً  حتى یكون الموضوع
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  )ویكیبیدیا مترجم عن( اإلسكندر في القرآن أسطورةورود 
  

االسم إسكندر . اإلسكندر األكبر  في القرآن ھي في الحقیقة  تقول أن شخصّیة ذي القرنین المذكورة ھذه النظریة      
 في في جزیرة العرب  ذو القرنین كان شخصیة معروفة جدًا في آداب القاطنین األول  . آننفسھ لم یرد في القر

یذكر . عند بعض المسلمین نبیًا و یعتبر ذو القرنین. وھو مذكور في القرآن الكتاب المقّدس لإلسالم، القرون الوسطى
خص ذو إمكانات ھائلة باسم ذي القرنین في یعرفون مسبقا حكایات ش كانوا)  الیھودربیوعلى األقل ( القرآن أن قومًا 

 .زمن محمد
      
. شخصیة اإلسكندر األكبر  أن شخصّیة ذي القرنین تناظر، بین المتخصصین الغربیین، من المعروف عالمیًا      

) سیرة اإلسكندر(القرآن تشابھ بشكل كبیر بعض مقاطع  السبب وراء ذلك أن قّصة ذي القرنین كما ھي موصوفة في
وقد مرت . إنجازات اإلسكندر ویعود إلى العصر الھلنسي والمسیحي المبّكر وھي مؤلف مليء بالمبالغات في وصف

 .خالل العصور القدیمة والوسطى بإضافات و أعیدت صیاغتھا عّدة مّرات  ھذه السیرة
 

مع أن نظرّیات منافسة قد  ,كبراحتضن العلماء المسلمون التعریف الذي یربط ذا القرنین باإلسكندر األ، تاریخیًا      
درسوا األساطیر المسیحّیة عن اإلسكندر األكبر كالً  على  وقد استنتج المختّصون باالستشراق الذین . اقترحت مؤخرا

 ولھذا السبب أصبح تعریف ذا القرنین مسألة جدلّیة في األزمنة. قدیم لإلسكندر األكبر ذا القرنین ھو نعت حدة أن 
 .الحدیثة

 
 القرنین في القرآنذو 
 

أساسّیة في القرآن وھو  ولكنھ یظھر بصورة، كتب القلیل جدًا عن ذي القرنین في المصادر األساسیة لإلسالم     
 . ید اهللا الكتاب المقدس الذي یؤمن المسلمون أنھ أوحي بھ إلى محمد على

ة مقاربة ألنبیاء كإبراھیم وموسى وعیسى بصور ولكنھ ال یظھر، یعتبر ذو القرنین بصورة عامة أحد أنبیاء اإلسالم
ولھذا السبب ھناك شك في اإلسالم عن ما إذا كان ذو القرنین نبیًا . أساسّیة وأنبیاء كتابیین أخر كانوا شخصیات

اآلیات من  , قّصة ذي القرنین تظھر في ستة عشر آیة من القرآن. تلّقى نعمة من اهللا شخصًا ذا تمّكن  لإلسالم أم
  )٩٨- ٨٣(فسورة الكھ

 
 في األدبیّات اإلسالمیة المبّكرة ذو القرنین

 
. القرآن ھو في أعمال أول مؤرخ وكاتب سیرة في اإلسالم أال وھو ابن إسحاق أول ذكر لذي القرنین نجده خارج     

) رة الكھفسو(القرآن  سیرة ابن اسحق تقول أن السورة الثامنة عشرة من. القسم األكبر من أدبّیات السیرة والتي تضم
استجابة لبعض األسئلة الموجھة من قبل أحبار الیھود  أوحي بھا إلى محمد من قبل اهللا. والتي تضم قصة ذي القرنین 

 قلقت قبیلة، طبقًا لما أورده ابن إسحاق. أوحي بھا خالل الفترة المّكّیة من حیاة محمد اآلیات. المقیمین في المدینة 
أرسلت قریش رجلین إلى . المسألة فرادھا بالنبّوة ورغبوا باستشارة أحبار الیھود عنقریش القوّیة من ادعاءات أحد أ

وصف القرشّیان ابن قبیلتھما . أكبر بعلم الكتاب و بأنبیاء اهللا أحبار الیھود في المدینة باعتبار أن الیھود لھم معرفة
 -اقتباس- :األحبار أن یسألوا محمدًا أسئلة لألحبار فنصحھما

  

ثالث نأمركم بھن فإن أخبركم بھن فھو نبي مرسل وإن لم یفعل فھو متقّول كذبًا  سلوه عن: ھ أحبار الیھودفقالت ل "
كان من أمرھم فإنھ قد كان  ماذا سلوه عن فتیة ذھبوا في الدھر القدیم . الحالة فأمره متروك فروا فیھ أمركم وفي ھذه

ومغاربھا ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما ھي فإن  وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض. لھم حدیث عجب
 ھشام سیرة ابن""...نبي و إن لم یفعل فھو رجل متقّول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم أخبركم بتلك الثالثة فاتبعوه فھو
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جابة في من األحبار أعلن اّنھ سیمتلك اإل القصة المعروفة في السیرة أن محمدًا لما اعلم بھذه األسئلة الثالث     
فبدأت الشكوك في محمد ، في الصباح و ال لخمس عشرة یوما الحقة ولكن محمدًا لم یجب عن األسئلة. صباح الغد 

بعد خمسة عشر یوما نزل الوحي المزعوم بسورة ھي سورة الكھف وھي السورة الثامنة  ثم. تظھر بین أھل مكة 
ناموا في كھف  ة غریبة عن فتیة عاشوا في الزمن القدیمأھل الكھف وھي قص] قصة[تذكر السورة . القرآن عشرة من

وأخیرا فھي ،لسنین عدیدة وھي أصال قصة مسیحیة من السنكسار فما كان الیھود لیسألوا محمدًا عنھا على اإلطالق 
 سراءتذكر سورة اإل.   . أال وھو ذو القرنین-  كذا-"رجال تنقل كثیرًا ووصل مشرق األرض ومغربھا " أیضًا تذكر

 .أیضًا الروح 
 

جمع ابن ھشام . آخر  مؤرخ مسلم مبكر. فقد مؤلف ابن اسحق إال انھ ُأدخل بالكامل تقریبًا في سیرة ابن ھشام     
 : یالحظ ابن ھشام ما یلي وبالنسبة لذي القرنین. سیرة ابن إسحاق وعدلھا وأضاف علیھا مالحظات

 

 " ولھذا سمي ذا القرنین أو ملك المشرق والمغرب . فارس والیونان ملك  ,ذو القرنین ھو اإلسكندر األكبر الیوناني " 
      
وقد ). سیرة ابن ھشام(ھنا  والفكرة العامة لدى علماء اإلسالم عن تعریف ذي القرنین اإلسكندر األكبر مصدرھا     

م كون ذي القرنین ملكًا سینا والكندي بحماسة مفھو احتضن الفالسفة المسلمین األرسطوطالیسیین مثل الفارابي وابن
 .القرنین كملك فیلسوف یوناني وقد صاغوا شخصیة ذي. یونانّیا قدیمًا

 
  لإلسكندر األكبر )ذي القرنین(مشابھة

 
عن اإلسكندر األكبر إلى نتیجة مفادھا أن القّصة القرآنیة عن  توصل المستشرقون الدارسون لألساطیر المسیحّیة     

 المسیحّیةالیھودیة ویر أساطیر محددة عن اإلسكندر األكبر توجد في الكتابات الھلنسّیة وكب ذي القرنین تناظر بشكل
وھنالك أیضًا تأریخ طویل الستعارة  .المبّكرة وھنالك أدّلة آثارّیة تعرف ما یوصف بذي القرنیین بأنھ اإلسكندر األكبر

الستنتاج المثیر للجدل دینیًا أن ھذه األساطیر ھي ھذا یؤدي إلى ا .األدیان التوحیدّیة لشخصّیة اإلسكندر التأریخّیة
 .في القرآن مصدر قصة ذي القرنین

  

 الدینّیة التي تدور حول اإلسكندر الخلفّیة التاریخیة عن األسطورة  
 

شعبیة جدًا في الثقافات الكالسیكیة وما بعد الكالسیكیة في حوض البحر األبیض  كان اإلسكندر األكبر شخصّیة     
إنجازاتھ وحیاتھ  بدأت كتلة كبیرة من األساطیر تتراكم حول، وبعد موتھ مباشرة تقریبًا. وسطوالشرق األ سطالمتو

سیرة ( و بالعموم تسّمى ھذه التقالید بـ . بمرور القرون أصبحت خیالیة و مجازیة أكثر فأكثر) اإلنجازات(والتي 
یة جدًا مثل عروج اإلسكندر خالل األجواء إلى تظھر جوانب خیال وبعض التنقیحات على السیرة) . اإلسكندر

  .أعماق البحر في فقاعة زجاجیة الفردوس أو ترّحلھ إلى
 

. اقتبست ھذه السیرة من ِقَبل الشعوب المجاورة ، اإلسكندر  وبمرور القرون على استمرار شعبیة سیرة     
بدایة  في التقلید الیھودي كان اإلسكندر.  المبّكرةالتقالید األسطوریة الیھودّیة والمسیحّیة وبالخصوص فقد أدخلت إلى

) الیھود(ولكن إیمانھم . الدینیة الكبیرة موضع نقد وكان یمّثل حاكمًا متكبرًا و محّبا لالستحواذ وشخصا جاھال بالحقائق
خص ال للتقالید عن اإلسكندر ألن یتوصلوا إلى توافق مع شخصّیتھ كش بإلھ عادل و قدیر اضطر المفسرین الیھود

الحاجة الدینیة إضافة  ضال كل ھذا اإلنعام؟ ھذه   فلم ینعم اهللا العادل القدیر على حاكم .الدنیویةنجاحاتھ  یمكن إنكار
و بشكل أكثر حیادیة صیغت ھذه   .اإلسكندرإلى میراث   إلى التأثر الثقافي بالھلنسّیة أدى إلى نظرة أكثر إیجابیة

وعن طریق إظھار الفاتح العظیم كشخص . بالشعب الیھودي أو برموزه الدینیةإما  النظرة بشكل اإلسكندر المھتم
اإلسكندر وسیلة إلثبات قضیة أن  أصبحت مكانة، بالحقائق األساسیة للتقالید الدینیة والثقافیة واألخالقیة للیھود اعترف

قریبا إلى جانبھم واصفین إیاه الیھود اإلسكندر بصورة كاملة ت  ومن ثم ضم الكّتاب.األممالیھود ھم مركزیون بین 
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 ورث المسیحیون المبكرون كالً من الجوانب الیھودیة والھلنسّیة من سیرة. بالمؤمن الموحد باألممي الصالح وحتى
 حولت األساطیر .كقّدیس اإلسكندر ومن ثم ازداد التصویر الدیني لشخصّیة اإلسكندر حتى وصف في بعض القصص

 عكس ما تدل ،موّحدًاملّمحین إلى أنھ كان " الملك المؤمن" یوناني الفاتح إلى اإلسكندرالمسیحیة اإلسكندر الثالث ال
 .التاریخیة علیھ الحقائق

 
 ذو القرنین    
 

اإلسكندر األكبر كثیرا ما یصّور كشخص ذي  كان ..تعني عبارة ذي القرنین صاحب القرنین،قیل سابقًا كما     
العمالت الیونانیة القدیمة المضروبة باسم اإلسكندر األخیر بقرني آمون ممیزین  تصور. وبالتحدید قرنا آمون ,قرنین
م استخدمت عمالت فّضیة تصور . ق٢٠٠ففي عام  انتشر تأثیر اإلسكندر األكبر إلى العمالت العربیة  .رأسھ على

بي اسمھ ابیئیل حكم الجزیرة العربیة وقد صدرت ھذه العمالت باسم حاكم عر بشكل أساسي في اإلسكندر بقرني كبش
 .الجزیرة العربّیة في جنوب

 
في العمالت الیونانّیة إلى كون اإلسكندر قد استقبل كابن  یعود السبب في تصویر اإلسكندر األكبر مع قرنا آمون     

د یبدو أنھ أصبح مقتنعًا بحقیقة كونھ إلھ وق"  -اقتباس- .اإللھ آمون یصّور برأس كبش وكان.آلمون اإللھ المصري 
" اإلسبارطي یقول  استجابت المدن تحت الضغط ولكن من سخریة القدر أن اإلعالن...بذلكباعتراف اآلخرین  رغب

 ."إذا أراد اإلسكندر أن یكون إلًھا لیكن إلھًا
 

قد جعلت لي قرنین .. یا اهللا" إحدى صلواتھ  اإلسكندر قال في اإلسكندر تذكر األسطورة المسیحیة أن في سیرة     
 یشار إلى اإلسكندر دائما"  -اقتباس-الحاشیة أن في الصیغة اإلثیوبیة من األسطورة  و یعلق المترجم في. "رأسيعلى 

  "بصاحب القرنین

 
 قزوین بّوابات    
 

 في القرآن
وذلك  ,  بین جبلین-  كذا-"مشرق الشمس" قرب القرآن قصة عن كیفیة بناء ذي القرنین بوابة عظیمة  یصف     

وتقول الفقرات المتعلقة  ." مفسدون في األرض" والذین ھم ) یأجوج ومأجوج(ین جوج وماجوج لحجز األمت
  : نآبالموضوع في القر

 
ِلَك َوَقْد َكَذ) ٩٠(َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَھا َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُھْم ِمْن ُدوِنَھا ِسْترًا ) ٨٩(ُثمَّ َأْتَبَع َسَببًا {

َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْیَن السَّدَّْیِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِھَما َقْومًا ال َیَكاُدوَن َیْفَقُھوَن َقْوًال ) ٩٢(ُثمَّ َأْتَبَع َسَببًا ) ٩١(َأَحْطَنا ِبَما َلَدْیِھ ُخْبرًا 
َن ِفي اَألْرِض َفَھْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْیَنَنا َوَبْیَنُھْم َسّدًا َقاُلوا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإنَّ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدو) ٩٣(
 َبْیَن آُتوِني ُزَبَر اْلَحِدیِد َحتَّى ِإَذا َساَوى) ٩٥(َقاَل َما َمكََّنِني ِفیِھ َربِّي َخْیٌر َفَأِعیُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم َرْدمًا ) ٩٤(

َفَما اْسَتَطاُعوا َأْن َیْظَھُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُھ ) ٩٦(الصََّدَفْیِن َقاَل انُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُھ َنارًا َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْیِھ ِقْطرًا 
َوَتَرْكَنا َبْعَضُھْم َیْوَمِئٍذ ) ٩٨(كَّاَء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحّقًا َقاَل َھَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُھ َد) ٩٧(َنْقبًا 

 ٩٩-٨٩: الكھف} )٩٩(َیُموُج ِفي َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعَناُھْم َجْمعًا 
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 القصص المبكرة عن بوابات اإلسكندر   
 

ذكر ) یأجوج ومأجوج(وماجوج برة الذین یعّرفون بجوجبناء اإلسكندر بوابات في جبال القوقاز لصد البرا لمسألة     
سبق  أمة من الالن والذین "-اقتباس-القرن األول للمیالد أن من فقد ذكر المؤرخ الیھودي فالفیوس یوسیفوس . قدیم 

یفوس یوس ویسّجل ."معبر كان اإلسكندر قد سّده ببوابات حدیدیة  كانوا یترحلون ,)أو أسكوذیین( وأسمیناھم سكیثیین 
بساطة یعني أن  فھذا بكل) آر أي أندرسون( وطبقا لـ .السكیثیین ھم نفسھم، الماجوجیین، أن شعب ماجوج  أیضًا

المترابط  ولیس أن القصة بشكلھا  .العناصر األساسیة للقصة كانت موجودة مسبقا ستة قرون قبل الوحي لمحمد
مخیمات الھون    " -اقتباس-یس جیروم السابعة والسبعین أنرسالة القد تذكر .الموجود في القرآن كانت موجودة آنذاك

 وكانت]( شمال البحر االسود اسم قدیم لبحر آزوف [ تسّربت و قطعت الطریق من مایوتیس قد] شعب مترّحل [ 
ما في  اإلسكندر الشعوب الوحشیة  الھمج في المكان الذي تصد فیھ بوابات  بین تانایس المثلجة والماساجیتیین  دیارھم 

 األمم القاطنة في ما وراء] القدیس جیروم[یعرف  ٢عدد  ٣٨ وفي تعلیقھ على سفر حزقیال اصحاح)". وراء القوقاز
 .]ومأجوج یأجوج[ بأنھم جوج وماجوج] بحر آزوف [القوقاز وقرب بحیرة مایوتیس

 

 المسیحیة في األساطیر
 

التي بنیت من قبل اإلسكندر األكبر ، یضًا بحائط اإلسكندرأ تتكّلم األساطیر المسیحّیة عن بوابات قزوین المعروفة     
 في القّصة بنى اإلسكندر األكبر بوابة. وباإلمكان إیجاد روایات مختلفة لألسطورة  .لمحاصرة مخیمات جوج وماجوج

أسطورة اإلسكندر ھذه  . لیمنع جیوش جوج وماجوج من تخریب السھول، في نھایة األرض، حدیدیة بین جبلین 
  :المؤرخین أن ویالحظ احد. ل شبھًا كبیرًا للقصة القرآنیة عن ذي القرنین تحم

 
وفي نسخة شعریة من ، وماجوج موجودة في األسطورة المسیحیة عن اإلسكندر حادثة بناء البوابة لصد جوج " 

 ٥٢١والتي كتبت لیس بعد  ) ٥٢١ م توفي عام٥١٩كان أسقفًا عام  شاعر سریاني ) السروجي یعقوب(مؤلف 
 ٢٠١ص " وقد كتب القرآن بعد قرن من ھذه النسخة. للمیالد
یقول ، أمھ  من اإلسكندر إلى) غیر معترف بھا(سریانیة من األسطورة المسیحیة رسالة أبوكریفیة تصف نسخة      
 :فیھا
 
إلى   من بعضھماوأمر المعبود األسمى الجبلین فتحركا واقتربا. وقد سمع لصلواتي ، األسمى  المعبودتلقد استأذن " 

طلیتھما من داخل ومن  ذراعًا ٦٠ و ارتفاع ذراعًا ١٢بوابتین نحاسیتین بعرض ...  وھنا بنیتذراعًا ١٢مسافة 
وذلك أن النار أطفئت بمالمستھ ، یفكوا تماسك النحاس  حتى ال یمكن ال للنار وال للحدید وال ألي وسیلة أن... خارج 

كان ] الحجارة[ كل منھا ،  بنیت بناًء آخر من الحجارة )أي ما بین الجبلینالِشْعب (وضمن المعبر. وحطم الحدید
 إكمالي ھذا الجزء أتممت البنایة بوضع مزیج منبو. ذراعًا ٦٠ وسمكھ ذراعًا ٢٠ وارتفاعھ ذراعًا ١١ عرضھ

د دعوت وق. البوابتین ذيیؤحتى ال یستطیع أحد أن ، فوق الكل... و أكساء، القصدیر والرصاص فوق الحجارة
  من سیرة اإلسكندر١٧٨-١٧٧ص .. " .ملكًا وقد حجزت بواسطتھما اثنین وعشرین. البوابتین ببوابتي قزوین

Pseudo-Callisthenes  

 

 -اقتباس- نفسھما؛ ونمت أساطیر حول البوابتین، عدیدة في التاریخ بحثت عن بوابتي اإلسكندر شخصیات  

 
ومن معبر دارییل إلى معبر باب األبواب ، دارییل ین إلى معبرنفسھا امتّدت من بوابتي قزو  البوابة  "  

وكذلك إلى أقصى الشمال بل أنھا امتدت إلى أقاصي شرقي ، )روسیا / القوقاز  مدینة في داغستان في:دربند ( 
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قدوم ثم ومع  . قزوین معھا) بالد(وكلما امتدت كلما ازدادت ھذه في الحجم بل وحملت فعلیا جبال، آسیا وشمال شرقي
یقول "...اإلسكندر إلى مصاف األساطیر التنویر في أیامنا ھذه لم تعد سیرة اإلسكندر تاریخا ومعھا دخلت بوابة

 الباحث اندرسون

 
 

 )یأجوج ومأجوج(جوج وماجوج     
 

 في القرآن     
      

ِض َفَھْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْیَنَنا َوَبْیَنُھْم َسّدًا َقاُلوا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإنَّ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اَألْر{
آُتوِني ُزَبَر اْلَحِدیِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْیَن ) ٩٥(َقاَل َما َمكََّنِني ِفیِھ َربِّي َخْیٌر َفَأِعیُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم َرْدمًا ) ٩٤(

َفَما اْسَتَطاُعوا َأْن َیْظَھُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُھ ) ٩٦(َدَفْیِن َقاَل انُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُھ َنارًا َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْیِھ ِقْطرًا الصَّ
َوَتَرْكَنا َبْعَضُھْم َیْوَمِئٍذ ) ٩٨(َن َوْعُد َربِّي َحّقًا َقاَل َھَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّي َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُھ َدكَّاَء َوَكا) ٩٧(َنْقبًا 

  ٩٩-٩٤: الكھف} )٩٩(َیُموُج ِفي َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعَناُھْم َجْمعًا 

ْلَحقُّ َفِإَذا ِھَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذیَن َواْقَتَرَب اْلَوْعُد ا) ٩٦(َحتَّى ِإَذا ُفِتَحْت َیْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُھْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َینِسُلوَن {
 ٩٧- ٩٦: األنبیاء} )٩٧(َكَفُروا َیا َوْیَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َھَذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمیَن 

 
 األساطیر المسیحّیة في
 
عظیمة بین  ماجوج خلف بوابةیحجز اإلسكندر األكبر حشود جوج و، السریانیة من األسطورة المسیحّیة في النسخة   

المسیحیة أنھ في آخر الزمان سیسبب  باإلضافة إلى ذلك فقد كتب في األسطورة. جبلین مانعًا إیاھم من غزو األرض 
 لحشودھم بتدمیر األرض؛ جوج وماجوج مما یسمح) سد(اهللا تدمیر بوابة 

 
وفي ذلك الیوم سوف یأتي الشر ، وم نھایة العالمتفتح في ی بوابة الشمال سوف... قال الرب على لسان المالك   "   

 وسیحل غضب ونقمة عظیمة على... قد بنیتھ] یا اسكندر[ األرض و سیفتح ھذا الباب الذي ستتزلزل... على الخبیث
جوج و شعب  وجیوش، سوف تصبح خرابًا واألمم المحجوزة خلف البوابة سوف تنھض ....بني البشر واألرض

   ...."    ھذه الشعوب التي ھي أشد الناس ضراوة. ماجوج سوف تجتمع معًا

 Pseudo-Callisthenes سیرة اإلسكندر 
 

أن یمنع جوج وماجوج ) سد واحد(وذلك لكي نفھم كیف یمكن لبوابة واحدة  لغرض فھم أسطورة بوابتي قزوین     
یعتقدون أن   فیھ معظم الناسیجب على المرء أن یفھم أن األسطورة المسیحیة كتبت في وقت كان ,من غزو العالم

وھذه الجبال كانت ھي أیضًا ، عظیمة وصفت األرض بأنھا مسّطحة ومحاطة بجبال. تسطح األرض ھو مسألة حقیقیة
الشریط من الیابسة بین الجبال و والبحر المحیط ھو المكان   من الیابسة یتبعھا محیط نتن غّدار وھذايءمحاطة بش

" تصف األسطورة . وذلك أنھم ال یستطیعون عبور الجبال وغزو األرض ، ماجوج و الذي حبس فیھ اإلسكندر جوج
اإلسكندر لمحاصرة جوج  ثم بعد ذلك یشرع، وھو یصف جغرافیة و النظام الكوني لألرض لإلسكندر " الحكیم الشیخ

 :المسّطح وماجوج خلف بوابة عظیمة في مضیق ضّیق عند نھایة العالم
قال الملك ."  الذي وضعھ اهللا كحاجز عظیم ھذا الجبل، لترى أعجوبة، ا موالي الملكانظر ی: " قال الشیخ   " 

وكم :" قال الملك".إلى ما بعد الھند كما یبدو: "قال الشیخ"  نھایة ھذا الجبل؟ كم المسافة إلى : " اإلسكندر بن فیلیبس
فعزم على أن  . در عند استشارتھ للشیخفأخذ العجب من اإلسكن"  حتى آخر األرض:" قال الشیخ"  الجانب؟ یبلغ ھذا

، البالد كان فكره مشغوالً بأفكار روحّیة وبینما كان یستمع لنصائح الشیوخ السائحین في. یجعل ھناك بوابة عظیمة 
لتخریب األرض و كل ] جوج وماجوج[من أین تأتي الحشود : " الملك قال.. نظر إلى الجبل المحیط بكل األرض 
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اإلسكندر للمؤرخ  سیرة"......معبر ضیق قد تم تشییده من قبل اهللا، فأروه مكانا في منتصف الجبال  ."  العالم القدیم؟
 ١٧٨- ١٧٧ص  Pseudo-Callisthenes المكذوب

  

  شروق الشمس من البحر المنتن     
 

 في القرآن     
مغرب "و" مطلع الشمس"ن إلى القرنین في القرآن أنھا تصف بلوغ ذي القرنی من الجوانب الغریبة في قصة ذي     

یسترون بھ أنفسھم من  یالقي ذو القرنین أیضًا قومًا عند مشرق الشمس ویبّین أن ھؤالء القوم ال یمتلكون ما  ".الشمس
  الشمس

 
 )٨٩(سببا  ثم أتبع

 من سورة الكھف)....٩٠( سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطع على قوم لم نجعل لھ من دونھا
 

 .المكان الذي تغرب فیھ الشمس في عین حمئة صف القرآن أیضًا مسیر ذي القرنین إلىی     
 

 الكھف من سورة..... )٨٦(إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عین حمئة ووجد عندھا قومًا حتى
 

ل تفسیر الجاللین مث( القدیمة المدعوة بالتفاسیر  الشروحات اإلسالمیة،  اآلیات إلیھإن من غیر الواضح ما تشیر     
تعّلم ھذه التفاسیر أن ھذه اآلیات ھي وصف ) وتفسیر ابن كثیر وتفسیر الطبري وتفسیر البیضاوي وتفسیر الزمخشري

تحتوي  .لنظام الكون حیث أن األرض مسطحة والشمس تشرق وتغرب في البحر المحیط باألرض المسطحة حرفي
وكما سیبین فإن ھذا الحدیث مشابھ ( المذكور آنفًا  ح إلى النظام الكونياألحادیث الشرعّیة حدیثًا لو قرأناه فإنھ سیلّم

 :)األسطورة المسیحّیة حول اإلسكندر بصورة مثیرة لفقرة موجودة في
 

أین تغرب الشمس؟  یا أبا ذر أتعلم" كنت یوما مع رسول اهللا في المسجد عند الغروب فقال لي :" أبو ذر حّدثنا     
إلخ ... والشمس تجري لمستقر لھا: تعالى  وھذا قولھ تذھب فتسجد تحت العرش :"قال"   اعلماهللا ورسولھ: " قلت

 صحیح البخاري" ....الحدیث
 

  األسطورة المسیحیة     
 

 . األكبر االستغراب ھنالك كالم مطابق تقریبًا في النسخة السریانیة من األسطورة حول اإلسكندر بصورة ال تثیر     
. البحر المنتن فإنھا تدخل إلى السماء وتسجد خضوعًا هللا المسیحیة أن الشمس عندما تغرب فيتوضح األسطورة 

 وكما وضح في القسم السابق فان ھذا یجب أن یفھم من منظور. المنتن في نھایة األرض یرحل اإلسكندر إلى البحر
األرض ھنالك بحر تشرق  ھایةتوّضح األسطورة أن الشیوخ الحكماء أخبروا اإلسكندر أن في ن. تسّطح األرض 

كبیئة منتنة وشدیدة الحرارة بسبب حر الشمس  توصف میاه ھذا البحر . الشمس منھ شرقًا وتغرب الشمس فیھ غربًا
الشخصیة األسطوریة لإلسكندر بھذا النظام الكوني من الشیوخ الحكماء ذھبت  عندما سمعت. عندما تشرق على المیاه 

في ھذا  وطبقًا لألسطورة المسیحیة وجد اإلسكندر. شمس تشرق من البحر المنتن الشمس و شاھدت ال إلى مشرق
تشرق حرفیًا من البحر شدید  المكان حیث تشرق الشمس من البحر المنتن قومًا ال یمتلكون سترًا من الشمس التي

  الحرارة
لئّلا ، عند شروقھا  ئون في البحرو البشر الذین یعیشون ھناك یھربون ویختب، یوجد فوق البحر) الشمس(مشرقھا   "  

فیھ خالل نافذة السماء؛ وحیثما تمر ھنالك  إلى المكان الذي تدخل و تمر خالل منتصف السماء ، یحترقوا بأشعتھا
، ] فوقھم[وحالما یرون الشمس تمر ، لدیھم كھوف منقورة في الصخر وھؤالء الذین یعیشون ھناك، جبال رھیبة

تسجد حاال وتظھر الخضوع ، وعندما تدخل الشمس نافذة السماء....ویختبئون في الكھوفمنھا  یھرب البشر والطیور
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فامتطى كل .... المكان حیث تشرق حتى تجد نفسھا في، أمام اهللا خالقھا؛ ثم ترحل وتھبط طوال اللیل خالل السماوات
ى المكان الذي تدخل فیھ الشمس نافذة المنتن والبحر الالمع إل وذھب اإلسكندر وجنده إلى ما بین البحر، المعسكر خیلھ

  اإلسكندر لـ  سیرة.... "   فال تنقطع من الجریان ال في اللیل وال في النھار، خادمة للرب السماء؛ وذلك أن الشمس
Pseudo-Callisthenes ١٤٨ص 

  

 اإلسكندر رحالت     
 

وبالتحدید إلى . األكبر رحل إلى نھایة األرضاإلسكندر  المصادر األسطوریة المسیحیة واإلسالمیة كالھا تذكر أن     
ھذا الوصف المجازي ساعد ). المشرق(والمكان الذي تشرق فیھ الشمس) المغرب(الشمس نھایة األرض حیث تغرب

وجود أرض مسطحة فإن  ففي.  اإلسكندر األكبر كفاتحإنجازاتالمصادر األسطوریة في إیصال الفكرة العامة عن  في
الكثیر من المسلمین المعاصرین یصّرون على  ,مع ذلك. غربھا سیعني أنھ قد قطع العالم كلھوصول مشرق الشمس وم

وال تعني أن ذا القرنین ، تعابیر مجازیة لوصف رحلتھ شرقًا وغربًا أن وصف القرآن رحالت ذي القرنین ھي مجرد
 كندر إلى األطراف الشرقیةالقصص المتعلقة حول رحالت اإلس، بالطبیعة. األرض المسّطحة قد رحل إلى نھایة

من قبل اإلسكندر ومن جاءوا  بنیت طیلة قرون خالل البالد التي فتحت، والغربیة من العالم ھي تقالید أسطوریة فقط
 بعد موتھ

 
  

 األكبرالمسلمین لشخصّیة اإلسكندر  تقدیس
 

لطالما  وفي القرون التالیة. كبر عمومًاالمسلمین األوائل ذا القرنین القرآني باإلسكندر األ كما الحظنا عرف علماء     
المبكرة أساطیرھا الخاصة عن  وقد كونت الحضارة اإلسالمیة. اعتبر ذو القرنین من قبل المسلمین كنبي لإلسالم

 .اإلسكندر األكبر خصوصا في بالد فارس
 
 وھذا یعتبر من –الفارسي  ألدبالفتح العربي اإلسالمي لبالد فارس وجدت سیرة اإلسكندر مكانًا رفیعًا لھا في ا مع   

القدیمة إلى عدوھا القومي والمنافس الذي لم یدمر فقط  سخریة األقدار إذا أخذنا بنظر االعتبار عدوانیة بالد فارس
المصادر الفارسیة  . كان سببا أساسیا لقرون من سیطرة حكام ھلنسیین أجانب اإلمبراطوریة األخمینیة العظیمة ولكنھ

تاریخي   مؤلف-ضّمت موادًا من سودو كاللیسثینیس ) نامھ اإلسكندر(ورة اإلسكندر المعروفة بـ ألسط اإلسالمیة
 بعض ھذه - ) لإلسكندر مؤرخ معاصر(  Pseudo-Callisthenesمزعوم منسوب كذبا للمؤرخ كاّلیسثینیس

فارسیة عن أسطورة اإلسكندر المصادر ال. األكبر  مع أفكار فارسیة ساسانیة عن اإلسكندر، المواد مذكورة في القرآن 
جاریة لدارا الثاني وھكذا جاعلة إیاه أخًا غیر شقیق آلخر الملوك  اخترعت نسبًا أسطوریة لھ جاعلة من أمھ

الشعراء  وبحلول القرن الثاني عشر جعلھ بعض. وذلك كوسیلة لالستحواذ على اإلسكندر . الثالث  دارا، األخمینیین
اقتبست ، المثالي أو الملك الفیلسوف مصورین إیاه كنموذج للسیاسي، م الملحمّیة ككنجوي نظمي موضوعًا لقصائدھ

طّورت التقالید االسالمیة كذلك . المسلمون مثل الفارابي  ھذه الفكرة من الیونانیین وطورت من قبل الفالسفة
  . اإلسكندر األكبر كان مرافقًا ألرسطو وتلمیذًا الفالطون األسطورة القائلة أن

  

 ل الدیني حول الموضوعالجد
 
أصبح الیوم موضع  إال أن ھذا التعریف..عرفوا ذا القرنین بأنھ اإلسكندر األكبر  العلماء المسلمین  مع أن كثیرًا من   

اإلسكندر مثل تلك التفاصیل المذكورة في  معظم التفاصیل للحوادث المذكورة في سیرة. نقد بین علماء المسلمین
فإن ھذا الخلط بین الحقیقة واألسطورة سیكون مصدر  القرنین ھو اإلسكندر   لھا؛ فإن كان ذوالقرآن ال أساس تاریخي
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 .بعض علماء المسلمین إن لم یكن كّلھم إحراج إلى
 

الملك "والمسیحیة الشخصیة التاریخیة لإلسكندر األكبر واختارت أن تصفھ بـ تبنت التقالید األسطوریة الیھودیة     
ولھذا  . وصلت األسطورة إلى الجزیرة العربیة وفي ھذا المضمون الیھودي المسیحي . لصموحد مخ– "المؤمن 

  أنبیاء القرآن المسلمین لیس من الصعب أن نتفھم كیف انتھى األمر باإلسكندر الوثني ألن یكون في مصاف
   

التاریخیة ومشتقة من تقالید دینیة دینیة متجذرة في األخطاء العلمیة و تضمن القرآن لتقالید شفویة یعتقد البعض أن     
منتھین إلى ھذه  لم یكن العلماء المسلمون األوائل. تحدي للتعالیم األساسیة للدین والعقیدة اإلسالمیة  وثنیة یسبب

مثل (المؤثرین في التیار الدیني الرئیسي  فإن بعض المسلمین، ولكن حتى في عصرنا الحدیث ، المتناقضات العقائدیة
حاكما على ، التقلیدیة التي تربط بین اإلسكندر األكبر وذي القرنین  قد احتضنوا النظرة اإلسالمیة) یوسف علي

الباحثین العلمانیین الذین  معظم. العقائدیة التي من الممكن أن تنشأ جراء ذلك بأنھ من الممكن التغلب علیھا  المشاكل
االستنتاج الذي یقول أن ذا القرنین لیس أحدا غیر اإلسكندر  درسوا اإلسالم قد اتفقوا في نظرتھم أن ھنالك دلیل یثبت

 بتنزیھ القرآن عن الخطأ جعل من ھذا الموقف غیر مقبول بنظر الباحثین المسلمین ومع ذلك فاإلیمان. األكبر
معروف غیر أنھ مذكور  بعض المسلمین یأخذ الجانب الذي یقول أنھ ال شيء حول شخصیة ذي القرنین. المعاصرین

علماء ) . شخصیة ذي القرنین بالشخصیة التاریخیة أنھم یؤكدون انھ ال یوجد ھناك دلیل یربط، بمعنى( القرآنفي 
أبو الكالم آزاد اقترحوا ان ذا القرنین كان كورش الكبیر ولیس اإلسكندر  مسلمین آخرین مثل المودودي وموالنا

غالبًا بسبب ، المسلمین  معتبرة من قبل الباحثین من غیرو ھي غیر  أن ھذه النظریة لم تطرح إال حدیثًا  إال، األكبر
 كان لیمارس الدیانة -  كذلك-وخصوصا كورش الحقیقة التي تقول أن أي نبیل فارسي معاصر لإلسكندر األكبر

 مسلمون آخرون اقترحوا. موحدًا" ملكًا مؤمنًا" یجعل منھ وھذا ال) نوع  وثني بدائي من الزرادشتیة سبقھا( الزروانیة
أن  إال). أحد اوائل الفراعنة و موحد القطرین(الیمن الشخصیة الغامضة أو الفرعون نارمر  أن ذا القرنین ھو تّبع ملك

تعدد اآللھة، ناھیك عن : معالجتھا من المعروف في كال الحالتین أن البدائل المتوفرة تبقى حاملة للصفة التي ال یمكن
 .كونھم لم یحكموا كل العالم
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  )اإلسكندر األكبر(مراجع أسطورة ألسكندر األعظم 
  

pseudo-Callisthenes (see translation of its version in history of Alexander the great by Wallace 
Budge, Talmud in Tamid 32a, Hadassi Eshkol 24b-24c, Zel 'Olam 2: 5, seq.  
 

   Callisthenesمادة /  من موسوعة الویكیبدیا اإلنجلیزیةلى كالیسثینسمعلومات عن السفر زائف النسبة إ
 

ر  وا أكث یش توغل ك والج دوني، إذ أن المل أثناء السنوات األوائل من حملة ألكسندر في آسیا، أمطر كالیسثینس الثناء على الفاتح المق
سندر فقد بدأ ینتقد بحدة تبني أل. في آسیا، رغم ذلك فقد بدأت نغمتھ في التغیر ة ألك اص لرغب كسندر للعادات الفارسیة، مع ازدراء خ

  Proskynesisالمتزایدة لجعل من یمثلون أمامھ یؤدون المراسم المتذللة الخاصة ب 
  

ذیب أو المرض ث . ًتورط الحقا في مؤامرة خیانة، و ألقي في السجن، حیث مات من التع الة أو مبح ي رس ھ ف د ذكرى موت م تخلی ت
َمن قبل صدیقھ )  رسالة عن الحزنكالیسثینس أو(خاص  ِTheophratusالذي عرفھ خالل زیارة ألثینا ، .  

  
الم  ى حرب ال ٣٨٧ Antalcidasًكتب كالیسثینس روایة لحملة ألكسندر حتى وقت إعدامھ شخصیا، تاریخ للیونان من س  ق م حت

Phocian   رة رغم . إن تاریخ حرب الفوكیان وأعمالھ األخرى قد اندثرت.  ق م٣٥٧ ت لفت د بقی ذلك، فإن روایتھ لحملة ألكسندر ق
إن ر مباشر، ف ستعملة كمصدر مباشر أو غی ة م ال المؤرخین اآلخرین الباقی ب أعم َطویلة كفایة لتالحظ من جان ُ Polybius وبخ ی

  .كالیسثینس ألجل وصفھ الفقیر لمعارك ألكسندر
  

ي نص ی طوریة المجموعة ف ر أس ـ ُأما الكم الكبیر من المواد األكث سندر(عرف ب طورة ألك ي Alexander Romance) أس  ، والت
رن  ى الق ود إل الي تع شكلھا الح ى عصر بطلیموس، لكن ب ا إل ود بتألیفھ طى، فتع ي العصور الوس ھي أصل كل أساطیر ألكسندر ف

َیعرف مؤلفھا عادة بزائفة النسبة إلى . الثالث المیالدي ة التُ ة الالتینی ي الترجم ھ ف و أن سثینس، ول ا كالی  Julius Valeriusي عملھ
Alexander Polemius ) َتنسب إلى إیسوب) أول القرن الرابع المیالدي   . أو أرسطو أو غیرھماُ

  
ًاثنان منھا نثرا، واثنان شعرا(باإلضافة إلى أربع نسخ مخطوطات یونانیة  ود )ً ة تع الفیة وعربی ة وس سخ سریانیة وأرمینی دینا ن ، فل

  . إلى القرون الوسطى
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   صورصورصور
 
 

 
 

  آمون باسم الملك ابییل العربي عملة عربیة تصور اإلسكندر المقدوني بقرني 
 
  

  

 
  ونعملة من عصر اإلسكندر تصوره بقرني آم

  

  

  Pyrgoteles عامًا قبل المیالد، ینسب إلى ٣٢٥بقرنین، یعود إلى نحت بالبروز یصور اإلسكندر األعظم 
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  Pyrgoteles عامًا قبل المیالد، ینسب إلى ٣٢٥على حجر كریم یصور اإلسكندر بقرنین، یعود إلى بارز نحت 
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 قرني زیوس آمون د، علیھا صورة البطل األسطوري بالقرنین األسطوریینمجموعة عمالت تعود إلى ما قبل المیال
  .باعتباره ابنھ

  

  

  .منحوت على مقبرتھمع الفرس  نحت یصور حرب اإلسكندر
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جبل قاف في ( األرض محاطة بجبالو أرض مسطحة وسماء كرویة...العالم كما تخیلھ ھومیروس الشاعر الیوناني 
ھناك بنى ذو القرنین . یأجوج ومأجوج كما ھو مفترض بین الجبل والبحر المحیط یسكن) األساطیر االسالمیة

   .اإلسكندر سده
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  داغستان الروسیة ھو سد ذي القرنین تخیل الكثیرون أن ھذا األثر الساساني في...دربند أو باب األبواب 
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  قبر اإلسكندر
  

س   م عام   تم اكتشاف قبر ألك ان قرب صیدون ب     ١٨٨٧ندر األعظ ي لبن وتى   ف ة الم ل       مدین ع قب رن الراب ى الق ود إل و یع وھ
ب     سك، یبدو على أحد الجانبین حرب أل بتركیاالمیالد، ویعرض في متحف إستانبول األثري    ى الجان ع الفرس، وعل ندر م

د أضخم   المكدونیین والفرس سویاً  لصید األسود مع مشتركة  ةاآلخر رحل  الم    ، وھو أح ي الع شفة ف ي  .  األضرحة المكت ف
ي المتحف             ٢٠٠٩عام  أبریل من ال   ن الضریح لتعرض ف سخة م ة بعمل ن ة المكدونی  سمحت السلطات التركیة للجمھوری

  .المكدوني
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    ھوامش وتعاریفھوامش وتعاریفھوامش وتعاریف
 

  سیرة اإلسكندر
 

كانت أقدم نسخة من . سطوریة لإلسكندر االكبرنجازات األمن األساطیر تتعلق باإل ھي أي واحدة من عدد مجامیع     
 فترة قلیلة من وفاتھ وقد اضیفت مواضیع أسطوریة إلى سیرة اإلسكندر بعد. نسخة یونانیة من القرن الثالث السیرة

  
  كالیسثینیس المنسوب زیفًا لـ الكتاب

 
إال أن .مؤرخ اإلسكندر  كالیسثینیسمؤلف عن سیرة لإلسكندر االكبر وھو متأخر إال إنھ اّدعي أنھ لـ       كتاب

سیرة ( لذلك فالمؤلف . دون كل إنجازات اإلسكندر فلیس من الممكن أن یكون قد.كالیسثینیس توفي في حیاة اإلسكندر 
یشار الیھ بـ سودو ) اشخاص ( كتبھ أو أضاف الیھ شخص أو المنسوب إلى كالیسثینیس) اإلسكندر

 النسختان الالتینیة والسریانیة تعودان إلى. لسیرة نسخ معّدلة ومضاف الیھا ل). الكاذب كالیسثینیس( كالیسثینیس
وفي النسخة السریانیة ...الرومانیة أي عصر ما قبل غلبة المسیحیة على اإلمبراطوریة...العصور القدیمة المتأخرة

    نالحظ التشابھ مع قصة ذي القرنین القرانیة
  سیرة

 
وال حظت أن ما حدث لإلسكندر أن إدخال  .. ولو أن معناھا حرفیًا أسطورةرةإلى سی  romanceترجمت كلمة      

 بما حدث لسیرة سیف بن ذي یزن و السیرة الھاللیة في األدب االسالمي مواضیع أسطوریة إلى قصة حیاتھ شبیھ
 

 یعقوب السروجي
 

والحظ .  قالب شعري كبیر وأسقف أرثوذكسي وضع سیرة اإلسكندر في شاعر سریاني) ٥٢١توفي عام (      
 واضحة في القرآن من ھذه السیرة المستشرقون اقتباسات

 
 ذي القرنین أو بوابة اإلسكندر أو بوابة قزوین كیف ظھرت قصة سد

 
 ظھر أول مرة في وصف حدث حقیقي قام بھ اإلسكندر عندما الحق بیسوس في مضیق یقع) قزوین بوابة( االسم      

بوابة قزوین وبوابة اإلسكندر  وفي السیر التالیة لفتوحات اإلسكندر انتقل موقع..قزوینإلى الجنوب الشرقي من بحر 
انھ بنى ھناك بوابة حدیدیة لصد الشعوب الھمجیة جوج  تقول األسطورة. لتصبح في الجنوب الغربي من بحر قزوین 

ورة تعود إلى مئة سنة قبل ورد ھذا في نسخة سریانیة من األسط..إلى الجنوب  وماجوج ومنعھا من تخریب األرض
 قزوین  في القوقاز أو بین جبل في القوقاز و بحر  البوابة توصف أحیانًا أنھا بین جبلین .عصر محمد

 
وقد ربط ..ثم وردت في كتب الرحالة ..القرآن مثل ما وردت قصة البوابة في األساطیر المسیحیة وردت كذلك في     

ن سور الصین العظیم الذي یمنع الھمج المنغولیین   شمال الصین من الھجوم على ماركو بولو بین البوابة أو السد وبی
الممكن أن ھذه القصة وردت إلى الشرق األوسط والغرب مع طریق الحریر وأدت  ویقترح البعض أن من.....الصین

 .األسطورة إلى نشوء
 

ة في مدینة باب األبواب أو دربند في داغستان الواقع إال أن موقع بوابة اإلسكندر عادة ما یعّرف ببوابة قزوین     
 أما السد أو البوابة نفسھا فعادة ما ترتبط بثالثین برجًا ممتدًا على طول. القوقاز وھي جمھوریة روسّیة إسالمیة في

  مانعة بذلك عبور جبال القوقاز من ھذا المعبر. ثالثین كیلومترًا  بین بحر قزوین وجبال قوقاز
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الساسانیة إذ یعود إلى عھد كسرى األول من القرن   األبواب الحصن الوحید الباقي من عصر الدولةیعتبر باب     
إال أن بناء الحصن نسب إلى ). طالئع الغزاة األتراك( الـ كوك تورك  بنى الحصن لصد قبائل... السادس المیالدي
الفترة  اجزاء ھذه التحصینات قد تعود إلىبعض الباحثین یقترحون أن بعض . في القرون الالحقة  اإلسكندر األكبر

اإلسكندر قد دعم بعض أجزاء  فمن الممكن أن یكون بعض نواب) م. القرن الخامس ق( الفارسیة األخمینیة 
 . بالرغم أن اإلسكندر نفسھ لم یصل إلى المنطقة التحصینات أو رممھا بعد قضاء اإلسكندر على ھذه الدولة

 
  ن حسب اعتقاد المسلمون األوائلأین كان موقع سد ذي القرنی

 
حكم الخلیفة الواثق نستطیع ان نقول ان  من خالل قصة سالم الترجمان وبعثتھ إلى سد ذي القرنین خالل فترة     

فھو إذن اعتقاد مستمد من قصة . ذلك العصر كان موقعًا في القوقاز  موقع سد ذي القرنین حسب اعتقاد المسلمین في
 .ورة سلفاالمذك بوابة قزوین

 
تبدأ القصة عندما استیقظ . أنھا حقیقیة كما یبدو أما قصة سالم الترجمان فھي قصة غریبة أقرب إلى الخیال مع   

إذ رأى في منامھ أن سد یأجوج ومأجوج قد فتح وأنھم انتشروا ، مذعورًا) م ٨٤٧- ٨٤٢(الخلیفة العّباسي الواثق 
خمسین فارسا  فخرج من بغداد فعال في. مان أن یسافر إلى مكان السد فأمر سالمًا الترج. األرض فسادا یعیثون في

شعب یمت ...أو األوسیت في القوقاز(الالن  وانطلقا شماال حاملین كتابًا إلى ملك أرمینیا فكتب ملك أرمینیا إلى ملك
ھا المجاھدون الشیشانیون و یجدر بالذكر أن المدرسة التي فجر....ماجوج بصلة بعیدة إلى السكیثیین الذین سموا قدیمًا

وكان (الخزر ثم إن ملك الالن كتب إلى ملك) یعني المجاھدون أكثر إفسادًا من بقیة یأجوج ومأجوج.. كانت في أوسیتیا
 یومًا حتى وصل ٢٥بعد ذلك سار  ویقول سالم أنھ)..ومركز ملكھ في مصب الفولجا في شمال بحر قزوین.... یھودیًا

وھناك شاھد سالم الترجمان ما بین ...مسلمین كما یبدو   أیام حتى وصل إلى قوم١٠ار إلى أرض سوداء وخمة ثم س
 ذراعا وكل ذلك مبني بالحدید وفوق العضادتین رافدة حدیدیة ٢٥كل عضادة السّدین ورأى عضادتي الباب طول

  ذراعا لكل٥٠والبوابة نفسھا بعرض .. ذراعا١٢٠بناء السد بالحدید على مد البصر وبطول  وفوق ذلك كلھ
ویبدو كذلك ...البوابة ویبدو أن ھنالك حراسات على... اذرع وقس على ذلك٧ فعرض كل منھا   أما األقفال.مصراع 

 شھرًا ٢٨ بعد  ثم إن سالمًا الترجمان عاد...أحیانا أن أھل المنطقة یسمعون بعض أخبار یأجوج مأجوج ویشاھدونھم
 لكن بال...والمرجح أنھ كان باب األبواب ....أى والعقل أعلم ما الذي رآهبما ر وطمأن الخلیفة وصار یحدث أھل بغداد

 .حدید
 

 األوائل من ھو ذو القرنین في نظر المسلمین
 

أما ابن .. المقدوني ھو ابن ھشام وقال أنھ بنى اإلسكندریة یبدو أن أول من ذكر أن ذا القرنین ھو اإلسكندر األكبر     
رنین من نسل یونان إال أنھ أعطاه اسمًا فارسیًا وجعلھ من أھل مصر واسمھ مرزبان بن الق اسحق فمع أنھ ذكر أن ذا

الدھور فیذكر آراء مختلفة فمنھم من یقول أنھ من نسل  أما كتاب بدائع الزھور في وقائع. مرذبة الیوناني 
 دارت ملك اصطخر ومنھم من قال أنھ إسكندر بن... ویقول أن أمھ رومیة )ملك أسطوري فارسي جبار( الضحاك

منبھ فقال  أما وھب بن.وقال عكرمة أنھ إسكندر من ولد یونان وكان نبیًا . وأیضا جعلت أمھ رومیة  وبابل والمدائن
إال أنھ یبدو أن بعض . التسمیات األخرى  إال ان تسمیتھ بـ اإلسكندر غالبة وقد تفوقت على كل. أنھ كان رجال صالحًا

القرنین واإلسكندر األكبر فسموا األول إسكندر ذو القرنین والثاني   الربط بین ذيالمؤرخین انتبھوا إلى صعوبة
 .فنسب إلى األخیر الحقًا بناء اإلسكندریة ومنارتھا إسكندر بن فیلبس

 
 التواریخ مختصر الروایة اإلسالمیة األسطوریة عن ذي القرنین كما ترد في

 
ناسك غرباًَ ومنسك شرقًا والى یأجوج ومأجوج في   یسارًا وأمتینبعثھ اهللا إلى أمتین ھاویل یمینًا وتاویل   -١

 )في التوراة األسماء تذّكر بأسماء أبناء یافث( الوسط
وھم عراة بشعون ولیس لھم ، اسمھا جابلقا عند ذھابھ إلى أمة منسك في مشرق الشمس وجدھم یعیشون في مدینة   -٢



 ٣٦٣

ویأكلون مما تحرقھ . ا في سرادیب أو أنفاق تحت األرض دخلو ستر من دون الشمس فإذا طلعت علیھم الشمس
 الشمس على البحر یصبح كالزیت لونا من حر الشمس وتخرج األسماك فیلتقطھا وعندما تشرق. الشمس بحّرھا

على اطالع البعض على  وھذا دلیل..ھذه التفاصیل تذكر بال شك باألسطورة المسیحیة المذكورة أعاله .....الناس
 ساسي لألسطورةالمصدر األ

 في العین الحمئة في مغرب الشمس رأى الشمس تغرب   -٣
  في األسطورة عند وصولھ بین السدین بنى السد كما ھو معروف   -٤
 .)عن الثعلبي عن علي بن أبي طالب(ذي القرنین أرض الظلمات  دخول   -٥

یمت إلى  ك بوجود عین الحیاة التي من شربھا لمأن یقضي دھرًا طویال في عبادة اهللا فأخبره مال تمنى ذو القرنین یوما
رفض أن یدخل معظم . مستعینًا بالخضر وزیرًا فقرر االنطالق إلیھا.یوم القیامة وأخبره أنھا تقع في األرض المظلمة 

في ثلة من جیشھ بمعیة الخضر یساعده في ذلك خرزة إذا رماھا  الجیش األرض المظلمة لكن ذا القرنین دخلھا
إال أن مالكًا دل الخضر على موقع العین حصریًا فشرب منھا لیبقى . الباقین في الظالم رف كل فرد موقعصاحت فیع

بعض من جیش ذي  ویبدو أن أرض الظلمة كانت مكسوة بالجواھر فاخذ منھا. إلى الیوم ولم یشرب ذو القرنین حیًا
  .القرنین

 .طائر فتحاورا دخل بعد خروجھ من أرض الظلمة إلى قصر من نحاس فیھ   -٦
 زار إسرافیل وھو حامل الصور   -٧
وذات یوم مرض ففرش لھ جنده . القرنین أنھ سیموت في أرض من حدید سمائھا من خشب أخبر المنجمون ذا   -٨

 فانتبھ إلى أنھ میت ال محالة. فنام علیھا وظللوه بالرماح الدروع
 .سكندر المقدونيوھي المدینة التي توفي بھا اإل.....بابل توفي في    -٩
 
 

    األدلة التي یسوقھا من یقول أنھ كورش الفارسي
 

القرنین ھو كورش  كنت قد قررت أن المقصود بذي، قبل أن أترجم الموضوع عن الویكیبیدیا، في الحقیقة      
كم أسباب وإلی. أن المقصود ھو اإلسكندر إال أن ما ترجمتھ أثبت لي بصورة قاطعة.األخمیني ملك فارس   الثاني

 أن ذا القرنین ھو كورش الكبیر ملك فارس اعتقادي السابق وربما اعتقاد غیري من من قال
 

 ومدمر المملكة   ھو أحد ملوك اإلمبراطوریة الفارسیة األولى األخمینیة .)م.ق٥٢٨ -٥٥٨(كورش الثاني الكبیر    
الھیكل إال أنھ تراجع في ما  بدایة سمح لھم بإعادة بناءوفي ال. سمح بعودة الیھود إلى فلسطین ثانیة. واللیدیة  الكلدانیة

 .بعد
 
 .ویذكر بخیر في األسفار الیھودیة االخرى كإشعیا. الیھود یعتبر في سفر دانیال ملكًا مؤمنًا بإلھ  
 

 اإلصحاح(فیھ بالكبش ذا القرنین) شمال إیران(دانیال نبوءة رمز إلى ملوك فارس ومیدیا  ورد في سفر      
كما ورد في نفس ...دانیال من سفر) أن الكبش الذي رایتھ ذا قرنین ھو ملوك مادي وفارس: ٢٠ العدد   منالثا

 .یرمز إلى اإلسكندر ملك الیونان اإلصحاح ان الكبش ناطحھ تیس من الماعز
 

فتح أمامھ  وأنھ سی  یصف السفر كورش بمسیح اهللا) ٦-١(واألربعون العدد   اإلصحاح الخامسإشعیاورد في سفر      
كنوز  تغلق أمامھ األبواب وأنھ سیحطم لھ مصاریع النحاس ویكسر لھ مغالیق الحدید ویعطیھ المصاریع وال

 .لساكني المشرق والمغرب و یجعلھ آیة على وجود اهللا) وھذا یذكر بما ورد في الروایات اإلسالمیة( الظلمة
 

. رنین إسكندر بن دارت ملك إصطخر وبابل والمدائنالق تورد بعض الروایات اإلسالمیة أیضًا أن اسم ذا     
دارت قد . كما أن كورش فتح بابل وحكمھا. أنقاض برسیبولیس عاصمة األخمینیین وإصطخر مدینة بنیت قریبًا من



 ٣٦٤

 .تحریفا لدارا وھو اسم بعض ملوك األخمینیین تكون
 

 یعني أنھ ذا القرنین اخترق البوابات وحطم.تشبھ ما ورد في القرآن لكن بالمقلوب   كلمات في ما ورد أعاله     
كما أن . للتیس قرنان أیضًا وإذا كان ملوك فارس ذوي قرنین فإن رمز اإلسكندر تیس و. الحدید والنحاس بدل أن یبنیھ

وقبره موجود في إیران فإن كنتم من من یعتقد انھ ). الزرادشتیة نوع بدائي من( الثابت عن كورش انھ كان زروانیا 
 .إلى ھناك واقرؤوا على روحھ الفاتحة القرنین فاذھبواذو 
 

المسألة ھي أن األساطیر التي ذكرھا القرآن موجودة . الذي حكم العالم المسألة لیست فقط من ھو الملك المؤمن     
روایة . ةوكانت لھ مظالم عدید في روایة أسطوریة عن اإلسكندر المقدوني الوثني الذي ادعى األلوھیة بأكملھا تقریبا

فنطلب من المسلمین . قرن من الزمان قبل عصر محمد سبقت القرآن بقرون وواردة في نسخة سریانیة تعود إلى
  .لذلك إجابتنا و تفسیرھم

بسبب صورتھ على العملة الّتي  بمعنى صاحب القرنین و ذلك" تري قرنایا"اسم اإلسكندر المقدوني في اآلرامّیة ھو  -
یا ترى ما ھي ھذه الصدفة العجیبة لمشابھة ھذه . أعاله صورة العملة موجودة. ي آمون قرن صّكھا و على رأسھ

 .للقرآن السم ذي القرنین الوارد في القرآن ان لم تشیرا إلى الملك ذاتھ التسمیة االرآمّیة السابقة
 

ھذه صعبة، أو تفسیر ذي اإلسكندر، و ) أو برھمة(القرآن فكان البّد من أسلمة  لقد حّیرت وثنّیة اإلسكندر مفّسري
الحقیقة لم تخل محاوالت  و لكن في. على أّنھ ملك آخر ككورش الفارسي أو تّبع الیماني أو المنذر األكبر القرنین

أّن أّیا من المرشحین الجدد للقب ذي القرنین لم  الھروب ھذه من معضالت ال تقل صعوبة عن أسلمة اإلسكندر ذلك
  .لم یكن مؤمنا حسب المفھوم اإلبراھیمي بعضھمیصل ملكھ لالتساع المطلوب و 
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ترجمــة ملخصــة لترجمــة ترجمــة ملخصــة لترجمــة ترجمــة ملخصــة لترجمــة    ،،،ترجمــة ألجــزاء ونســخ أخــرى ـمـن أســطورة اإلســكندر ـفـي المســيحية واليهودـيـةترجمــة ألجــزاء ونســخ أخــرى ـمـن أســطورة اإلســكندر ـفـي المســيحية واليهودـيـةترجمــة ألجــزاء ونســخ أخــرى ـمـن أســطورة اإلســكندر ـفـي المســيحية واليهودـيـة
ـيــوس يوســـيفوس ـيــوس يوســـيفوس ـيــوس يوســـيفوس ڤڤڤواالس ـبــدج للنســـخة المســـيحية، وترجمـــة لنســـختين يهـــوديتين ـمــن آـثــار اليـهــود لـفــالواالس ـبــدج للنســـخة المســـيحية، وترجمـــة لنســـختين يهـــوديتين ـمــن آـثــار اليـهــود لـفــالواالس ـبــدج للنســـخة المســـيحية، وترجمـــة لنســـختين يهـــوديتين ـمــن آـثــار اليـهــود لـفــال

   ومقارنات مع األصل الوثني للقصة، ومع اقتباس اإلسالمومقارنات مع األصل الوثني للقصة، ومع اقتباس اإلسالمومقارنات مع األصل الوثني للقصة، ومع اقتباس اإلسالموالتلمود، والتلمود، والتلمود، 
 

 لؤي عشري
 

 مقدوني كنبي ورجل مؤمن، وخرافة مغرب الشمس في بحيرة منتنةخرافة اإلسكندر ال
 
ًويسألونك عن ذي القـرنني قـل سـأتـلو علـيكم منـه ذكـرا { ْْ ِ ُِ ْْ ِ ْ ُْ َ َُ ْ ََْ ََ ُ ِ َ َ َْ ْ ََ ُ ْ ٍإنـا مكنَّـا لـه يف األرض وآتـيـنـاه مـن كـل شـيء ) ٨٣(َ ْ َ َِّ ُ ْ ْ َِ ُ ْ ََُ َْ ِ َ ِ َ َّ َِّ

ًَســببا  ًَفــأتـبع ســببا ) ٨٤(َ ََ َ َْ ِحــىت إ) ٨٥(َ َّ ًذا بـلــغ مغــرب الشــمس وجــدها تـغــرب يف عــني محئــة ووجــد عنــدها قـومــا َ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ ٍََ َََِ ٍ ْ َ ِ ُ َُ َ ِ َّ ِ َ َ
ًقـلنا يا ذا القرنني إمـا َأن تـعـذب وإمـا َأن تـتخـذ فـيهم حسـنا  َْ َُ َْ ِْ ِ َ ِ ََّ ُ َ َْ َّْ َِّ َِ َِّ ِ ْ ْ َ ِقـال أَمـا مـن ظلـم فسـوف نـعذبـه مث يــرد إ) ٨٦(ُْ ُّ َ َُ ُ ْ ََُّ َُ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َََ َىل َّ

ًربـــه فـيـعذبـــه عـــذابا نكـــرا  ْ ُ ً ُ َُ َ ُ ِّ َ َ ِ ًوأَمـــا مـــن آمـــن وعمـــل صـــاحلا فـلـــه جـــزاء احلســـىن وســـنـقول لـــه مـــن أَمرنـــا يســـرا ) ٨٧(َِّ ْ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ً َ ْ ََ ُِ ْ ُ ُِ َ ُ َ َ َ َْ ًَ َ ََ ِ َ ِ َ َّ
 الكهف} )٨٨(
 

ثالــث األعظــم أثبــت األخ العزيــز ابــن املقفــع برتمجتــه مــن الويكيبــديا اإلجنليزيــة أن تصــوير ألكســاندر املقــدوين ال
ّحمتـــل الشـــعوب بصـــورة الرجـــل املوحـــد وحـــىت شـــبه النـــيب يف بعـــض النصـــوص أمـــر مـــألوف يف النصـــوص األقـــدم  ِّ
العربانـيـة اليهودـيـة وكــذلك املســيحية الســريانية وغريهــا، وهــذا عجـيـب ألن الرجــل كــان أبعــد مــا يكــون عــن النـبـوة 

ل العـــامل وهـــزم امرباطورـيــة الفـــرس وهـــاجم ًـبــل جمـــرد فـــاتح عســـكري حقـــق يف ســـنوات قالـئــل اقتحامـــا ملعظـــم دو
معاـبـدهم التوحيدـيـة الزردشــتية باعتـبـارهم أعــداءه وتســبب بضــياع معظــم الكـتـاب املقــدس الزردشــيت األفســتا إىل 
الـيـوم ـلـذلك حــىت الـيـوم وإىل األـبـد كمــا ـنـرى يف الرتمجــات العربـيـة واإلجنليزـيـة مل يعــد هـنـاك نســخة كامـلـة لكامــل 

م، ولــو أن املوجــو وعنــدما دخــل مصــر ادعــى أنــه ابــن اإللــه آمــون وقــام بطقــوس . ٍد كــاف جــدا لدراســتهاكتــا
ــذه  الوثنـيـة املصــرية للتعـبـد آلمــون وتكــرمي صــنمه فحــاز رضــا وهــدوء املصــريني املـتـدينني الســذج طــوال تــارخيهم 

 .احليلة السياسية
 

 :اه العلم احلديث، قال الطربيبالنسبة خلرافة غروب الشمس باهلبوط يف حبرية منتنة وهو تصور خرايف نف
 



َحـىت إذا بـلـغ: (يقول تعاىل ذكـره َ ََّ ََ ٍمغـرب الشـمس وجـدها تـغـرب يف عـني محئـة(ذو القـرنني ) ِ ََِ ٍ ْ َ ِ ُ َُ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ِ َّ  فاختلفـت القـراء ،)ِ
ٍيف عـــني محـئــة(يف ـقــراءة ذـلــك، فقـــرأه بعـــض قـــراء املديـنــة والبصـــرة  ََِ ٍ ْ َ ـــا تغـــرب يف عـــني مـــاء ذات محـــ: مبعـــىن) ِ أة، أ
ّوقرأته مجاعة من قراء املدينة، وعامة قراء الكوفة  ٍيف عني حامية(َّ َِ ٍ ْ َ ا)ِ  .ّتغرب يف عني ماء حارة  يعين أ

 .ّواختلف أهل التأويل يف تأويلهم ذلك على حنو اختالف القراء يف قراءته
ٍتـغـرب يف عـني محئـة(ذكر من قال  ََِ ٍ ْ َ ِ ُ ُ ْ ّ أىب عـدي، عـن داود، عـن عكرمـة، ثنـا ابـن:  حـدثنا حممـد بـن املثـىن، قـال:)َ

ٍََِوجدها تـغرب يف عني محئة(عن ابن عباس  ٍ ْ َ ِ ُ ُْ َ َ َ َ  .ذات محأة: قال) َ
: ثنا إمساعيل بن عليـة، عـن عثمـان بـن حاضـر، قـال: ثنا سعيد بن سلمة، قال: حدثنا احلسني بن اجلنيد، قال

ٌعـني: (قرأ معاوية هذه اآلية، فقـال: مسعت عبد اهللا بن عباس يقول ْ ٌ حاميـةَ ـا عـني محئـة، : فقـال ابـن عبـاس) َِ إ
ـا تغيـب يف : فأرسـال إىل كعـب األحبـار، فسـأاله، فقـال كعـب: فجعال كعبا بينهما، قـال: قال أمـا الشـمس فإ

 .الطني: ثأط، فكانت على ما قال ابن عباس، والثأط
: د اـلـرمحن األعــرج يقــولمسعــت عـبـ: ـثـين ـنـافع ـبـن أيب نعــيم، قــال: أخربـنـا اـبـن وهــب، قــال: حــدثنا ـيـونس، قــال

ٍيف عـني محئـة(كان ابـن عبـاس يقـول  ََِ ٍ ْ َ أنـتم أعلـم : وسـئل عنهـا كعـب، فقـال: ذات محـأة، قـال نـافع. مث فسـرها) ِ
 .بالقرآن مين، ولكين أجدها يف الكتاب تغيب يف طينة سوداء

ُوجـدها تـغـرب (بـاس ثين أيب، عن أبيه، عـن ابـن ع: ثين عمي، قال: ثين أيب، قال: حدثين حممد بن سعد، قال ُ ْ َ َ َ َ َ
ٍََِيف عني محئة ٍ ْ َ  .هي احلمأة: قال) ِ

ٍيف عـني محئـة(ثنـا عيسـى، عـن ابـن أيب جنـيح، عـن جماهـد : ثنـا أبـو عاصـم، قـال: حدثنا حممد بن عمـرو، قـال ََِ ٍ ْ َ ِ (
 .ثأط: قال

ُتـغـرب ( ذكـره ّثـين حجـاج، عـن ابـن جـريج، عـن جماهـد يف قـول اهللا عـز: ثنا احلسني، قـال: حدثنا القاسم، قال ُ ْ َ
ٍََِيف عني محئة ٍ ْ َ  .ثأطة: قال) ِ

ٍيف عـني محئـة(قـرأت : وأخربين عمرو بن دينار، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس، قال: قال ََِ ٍ ْ َ وقـرأ عمـرو ) ِ
ٍيف عني حامية(بن العاص  َِ ٍ ْ َ ا تغرب يف محأة طينة سوداء: فقال. فأرسلنا إىل كعب) ِ  .إ

ٍََِتـغرب يف عني محئة(ثنا سعيد، عن قتادة : يزيد، قالثنا : حدثنا بشر، قال ٍ ْ َ ِ ُ ُْ  .احلمأة السوداء: واحلمئة) َ
كـان : مسعـت سـعيد بـن جبـري، قـال: ثنا مروان بن معاوية، عـن ورقـاء، قـال: حدثنا حممد بن عبد األعلى، قال

ٍََِيف عني محئة(ابن عباس يقرأ هذا احلرف  ٍ ْ َ  .لشمسمحأة سوداء تغرب فيها ا: ويقول) ِ
 .ّبل هي تغيب يف عني حارة: وقال آخرون

 :ذكر من قال ذلك* 



ٍوجـدها تـغـرب يف عـني حاميـة(ّثـين معاويـة، عـن علـي، عـن ابـن عبـاس : ثنـا عبـد اهللا، قـال: ّحدثين علي، قال َِ ٍَ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َ (
 .ّيف عني حارة: يقول

ٍيف عني حامية(مسعت احلسن يقول : ثنا ابن علية، عن أيب رجاء، قال: حدثنا يعقوب، قال َِ ٍ ْ َ  .ّحارة: قال) ِ
ٍيف عـــني حامـيــة(أخربـنــا معمـــر، عـــن احلســـن، يف قوـلــه : أخربـنــا عـبــد اـلــرزاق، ـقــال: حـــدثنا احلســـن، ـقــال َِ َ ٍ ْ َ : قـــال) ِ

 .ّحارة، وكذلك قرأها احلسن
مــا قراءـتــان مستفيضــتان يف ـقــراءة األمصــار، ولكـــل واحـــدة : والصــواب مـــن القــول يف ذـلــك عنــدي أن يقـــال إ

ا وجـــه صـــحيح ومعـــىن مفهـــوم، وكـــال وجهيـــه غـــري مفســـد أحـــدمها صـــاحبه، وذلـــك أنـــه جـــائز أن تكـــون منهمـــ
ّالشــمس تغـــرب يف عـــني حـــارة ذات محـــأة وطــني، فيكـــون القـــارئ يف عـــني حامـيــة بصــفتها اـلــيت هـــي هلـــا، وهـــي 

ـا ذات محـأة وطـني ـا وهـي أ ُ روي بكـال وقـد. احلرارة، ويكون القارئ يف عني محئة واصفها بصفتها الـيت هـي 
ما من صفتيها أخبار  .صيغتيها اللتني إ

ثـين مـوىل لعبـد اهللا بـن عمـرو، عـن : ّأخربنـا العـوام، قـال: ثنـا يزيـد بـن هـارون، قـال: حدثنا حممد بـن املثـىن، قـال
ِيف نـار اهللا احلاميـة، يف: نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الشمس حـني غابـت، فقـال: " عبد اهللا، قال ِ ِِ ِ َِ 

ِنار اهللا احلامية، لوال ما يـزعها من أمر اهللا ألحرقت ما على األرض ْ ْ َ َ ََ ُْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ." 
 

كما نرى فالتصوران كالمها خـرايف، األرض تـدور حـول نفسـها وهـذا سـبب تعاقـب النهـار والليـل، ولـيس حلركـة 
دميـة عـن اإلسـكندر، أقتـبس مـن ابـن فتوجد يف األسـاطري الق) محئة(أما التصور األول والقراءة األوىل . للشمس

 :املقفع يف ترمجته
 

 المسیحیة األسطورة
 

 . األكبر اإلسكندر حول األسطورة من السریانیة النسخة فيً تقریبا مطابق كالم ھنالك االستغراب تثیر ال بصورة
تن البحر في تغرب عندما الشمس أن المسیحیة األسطورة توضح ا المن دخل فإنھ ى ت  .ً خضوعا جدوتس السماء إل
منظور  من یفھم أن یجب ھذا فان السابق القسم في وضح وكما .األرض نھایة في المنتن البحر إلى اإلسكندر یرحل
اء الشیوخ أن األسطورة ّتوضح . األرض ّتسطح روا الحكم ي أن اإلسكندر أخب ة ف ك األرض نھای تشرق  بحر ھنال

الشمس  حر بسبب الحرارة وشدیدة منتنة كبیئة البحر ھذا میاه توصف .ًغربا فیھ الشمس وتغربً شرقا منھ الشمس
ذا لإلسكندر األسطوریة الشخصیة سمعت عندما . المیاه على تشرق عندما وني النظام بھ ن الك اء الشیوخ م  الحكم

 في اإلسكندر وجد المسیحیة لألسطورةً وطبقا . المنتن البحر من تشرق الشمس شاھدت و الشمس مشرق ذھبت إلى
شدید  البحر منً حرفیا تشرق التي الشمس منً سترا یمتلكون الً قوما المنتن البحر من الشمس تشرق حیث  المكانھذا

 الحرارة
د البحر في ویختبئون یھربون ھناك یعیشون الذین البشر و البحر، فوق یوجد )الشمس (مشرقھا " ئال  ،شروقھا عن ّل

دخل الذي المكان إلى السماء منتصف خالل تمر و بأشعتھا، یحترقوا ھ ت ذة خالل فی ا السماء؛ ناف ر وحیثم ك  تم ھنال
اك یعیشون الذین وھؤالء رھیبة، جبال دیھم ھن ورة كھوف ل ي منق ا الصخر، ف رون وحالم ر الشمس ی وقھم] تم  ،[ف



ور البشر یھرب ا والطی ون منھ ي ویختبئ دما....الكھوف ف دخل وعن ذة الشمس ت ر حاال تسجد السماء، ناف  وتظھ
 ....تشرق حیث المكان في نفسھا تجد حتى السماوات، خالل اللیل طوال وتھبط ترحل ثم خالقھا؛ هللا مامالخضوع أ

ى الالمع والبحر المنتن البحر بین ما إلى وجنده اإلسكندر وذھب خیلھ، كل المعسكر فامتطى ان إل ذي المك دخل ال  ت
ال للرب، خادمة الشمس أن وذلك نافذة السماء؛ الشمس فیھ ن تنقطع ف ان م ي ال الجری ل ف ي وال اللی ار ف  " ....النھ

 Pseudo-Callisthenes ١٤٨ ص. الزائفة النسبة لكالیستینس اإلسكندر سیرة
 

 :أما التصور الثاين فمثله ما ورد يف سفر أخنوخ
 
ــر ـنـار تـتـدفق فيــه ٤( ٍوأخــذوين إىل املـيـاه احلـيـة، ونــار الغــرب، اـلـيت تتلقــى كــل غروـبـات الشــمس، وأتـيـت علــى  ِ 

 ٤: ١٧ أخنوخ ).يف البحر العظيم يف نفس االجتاهُالنار كاملاء وتصب 
 
ً ورأـيــت نــارا كاـنــت جتــري دون توـقــف أو ٢. ُ ومــن هنــاك توجهـــت حنــو مكـــان آخــر، إىل غـــرب ختــوم األرض١(

ــارا، عـلـى حنــو مســتمر ٍراحـة، ـلـيال و ً   فأجــابين رجوئـيـل،٤". مــا هــذه الـنـار اـلـيت ال تعــرف الراحــة؟: "ُ فســألت٣. ً
:  ـبـديلEنسـخة [تـيـار النـار هـذا هــو نـار الغـرب اـلـذي يالحـق : "أحـد املالئكـة القديسـني واـلـذي كـان يـرافقين

 ٤-١: ٢٣أخنوخ .") كافة أنوار السماء] يشعل
 

 :وروى مسلم يف صحيحه
 
 أبـو عمـار وحيـىي بـن أيب كثـري حدثين أمحد بن جعفر املعقري حدثنا النضر بن حممد حدثنا عكرمة بـن عمـار حـدثنا شـداد بـن عبـد اهللا ] ٨٣٢[ 

عن أيب أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلـة وصـحب أنسـا إىل الشـام وأثـىن عليـه فضـال وخـريا عـن أيب أمامـة قـال قـال عمـرو بـن عبسـة 
م ليسوا على شيء وهم يعبـدون األوثـان فسـمعت برجـل مب كـة خيـرب أخبـارا فقعـدت السلمي كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس على ضاللة وأ

على راحليت فقدمت عليه فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستخفيا جرءاء عليه قومه فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة فقلت له ما أنت قال 
 يشـرك بـه شـيء قلـت أنا نيب فقلت وما نيب قال أرسلين اهللا فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلين بصلة األرحام وكسـر األوثـان وأن يوحـد اهللا ال

له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمـن بـه فقلـت إين متبعـك قـال إنـك ال تسـتطيع ذلـك يومـك هـذا أال 
م املدينة ترى حايل وحال الناس ولكن ارجع إىل أهلك فإذا مسعت يب قد ظهرت فأتين قال فذهبت إىل أهلي وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وكنت يف أهلي فجعلت أخترب األخبار وأسأل الناس حني قدم املدينة حىت قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل املدينة فقلت ما فعل هذا الرجل 
تعرفين قال نعم الذي قدم املدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت املدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول اهللا أ

 فقلـت يـا نـيب اهللا أخـربين عمـا علمـك اهللا وأجهلـه أخـربين عـن الصـالة قـال صـل أنت الذي لقيتـين مبكـة قـال فقلـت بلـى
ــا تطلــع حــني تطلــع بــني قــرين شــيطان  صــالة الصــبح مث أقصــر عــن الصــالة حــىت تطلــع الشــمس حــىت ترتفــع فإ

ضـــورة حـــىت يســـتقل الظـــل بـــالرمح مث أقصـــر عـــن وحينئـــذ يســـجد هلـــا الكفـــار مث صـــل فـــإن الصـــالة مشـــهودة حم
الصــالة ـفـإن حينـئـذ تســجر جهــنم فــإذا أقـبـل الفــيء فصــل ـفـإن الصــالة مشــهودة حمضــورة حــىت تصــلي العصــر مث 



ا تغرب بني قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا الكفار  إخل...أقصر عن الصالة حىت تغرب الشمس فإ
 

 :وروى أحمد بن حنبل
 
َ حدثـ-١٧١٣٩) ١٧٠١٤( َّ َنا غندر، قالَ َ ٌ َ ُْ َحدثـنا عكرمة بن عمار، قـال: َ َْ ٍ َّ َ َُ ْ ُ ََ َِ ِ ْحـدثني شـداد بـن عبـد اهللا، وكـان قـد َأدرك نـفـرا مـن : َّ ِ ً ََ ََ ََ ََ ُْ ْ َ َِ ِِ َْ ُْ َّ َّ َ

ََأصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، عن أَبي ُأمامة، عن عمرو بن عبسة، قال َ ََ ََ ََ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ِِّ ْ ِ َ َ َِ َِّ َّ َّ َِ ِ ْ ُ ْقـل: ْ َّيا رسول اهللا، علمني مما علمك الله عز : ُتُ َ َ َُ َّ ََّ َ ََّ ِ ِ ِْ ِّ َ ُ َ
َوجل، قال َ َّ َ َإذا صليت الصبح، فأقصر عن الصالة حتى تطلـع الشـمس، فـإذا طلعـت، فـال تصـل حتـى تـرتفـع، فإنـهـا تطلـع حـين : َ ِ ُِ َ َ َ َُ ََ ُ َّ ُّْ َّ ْ َّ ْ ََ َ َ ِّ ُ ََ َّ َِّ ِ َّ َِ َ َ َِ ْ ْ ََ َ ْ ََ َْ َ َُ ِ َ ِ ْ َْ

َتطلع بـين قـ َُ َْ ُ ْ ٌرني شيطان، وحينئذ يسجد لها اْلكفـار، فـإذا ارتـفعـت قيـد رمـح، َأو رمحـين، فصـل، فـإن الصـالة مشـهودة محضـورة َ ٌ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ ُْ ْ َْ َ ََ َُ ْ ْ َْ َ ََ َّ ٍ ََّ ِ ِِّ ََ َ ْ َ ْ ُِ ِ ٍْ َ ََ َّ َ ْ ِْ ٍِ ْ
َحتــى، يـعنــي، يســتقل الــرمح بالظــل، ثــم َأقصــر عــن الصــالة، فإنـهــا  َّْ َِ َِ َّ ِ َ ْ ُ ِْ ِْ ََّّ ُُّ ِّ ِّ ِ َّ َِ َْ َ َحينئــذ تســجر جهــنَّم، فــإذا َأفــاء اْلفــيء فصــل، فــإن الصــالة َ ََ َّ َّ ِ َِ َ َ َِّ َُ َُ َْ َ ُ َُ َ ْ ٍ َِ ِ

ْمشـهودة محضــورة حـتـى تصـلي اْلعصــر، ـفـإذا صــليت اْلعصـر فأقصــر عــن الصـالة حـتـى تــغـرب الشــمس، فإنـهـا تــغـرب بـــين قـرـنـي  َ ْ َْ ََّ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ َْ َْ َ َُ َُّ َِّ َّ َِ َ َ ٌ ٌُ َّ ْ َ ََِّ ِ َ َِ َ َ َ ِّ ُ ْ
ُيطان، فحينئذ يسجد لها اْلكفارَش َّ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ٍ ِِ ٍَ َ ْ. 
 

ر-إسناده صحیح على شرط مسلم، رجالھ ثقات رجال مسلم غیر غندر  ن جعف د ب و محم یخان- وھ ا الش د أخرج لھم ھ، فق ي هللا عن ة رض ي أمام وأخرجھ .  وأب
ناد٢٢/١٢٢" تھذیب الكمال"المزي في  ذا اإلس د ھ ام أحم ق اإلم ن طری لم.  م ة ،)٨٣٢ (وأخرجھ مس و عوان ي ٣٨٧-١/٣٨٦ وأب ي ف نن"، والبیھق  ١/٨١" الس

 من طریق النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد هللا ویحیى بن أبي كثیر، ٥٤-٤/٥٣" التمھید"، وابن عبد البر في ٦/٣٦٩ و٤٥٥-٢/٤٥٤و
، والدارقطني في ٣٨٦ و٦-١/٥ وأبو عوانة ،ً)مختصرا) (١٣٢٧" ( والمثانياآلحاد"، وابن أبي عاصم في ٢١٧-٤/٢١٥وأخرجھ ابن سعد . عن أبي أمامة، بھ

 ١/١٠٨من طریق أبي الولید الطیالسي، والدارقطني ) ٧٧٧" (شرح السنة"، والبغوي في ١/٨١" السنن"، والبیھقي في ٣/٦٦، والحاكم ١٠٨-١/١٠٧" السنن"
ت صحیح: قال الدارقطني في إسناد یزید. حمد، كالھما عن عكرمة بن عمار، بھمن طریق یزید بن عبد هللا بن یزید بن میمون بن مھران أبي م ناد ثاب .. ھذا إس

وال، ١٣٢-١/١٣١، والحاكم -) ٣٠٢( ومن طریقھ عبد بن حمید -) ١٥٤(وأخرجھ عبد الرزاق  ھ مط ن عبسة، ب ً من طریق أیوب، عن أبي قالبة، عن عمرو ب
 ١/١٣١ والحاكم ،)١٣٢٠" (مسند الشامیین"وأخرجھ الطبراني في . وأبو قالبة لم یسمع من عمرو بن عبسة. وفیھ ذكر فضل الوضوء دون ذكر أوقات الصالة

ب وء فحس ي ذكر فضل الوض ن عبسة مختصرا ف ن عمرو اب اكم. ًمن طریق أیوب بن موسى، عن أبي عبید مولى سلیمان بن عبد الملك، ع ال الح صحیح : ق
ن ) ١٨٤٧" (الشامیین"وأخرجھ الطبراني في . ووافقھ الذھبي. و عبید تابعي قدیم ال یُنكر سماعھ من عمرو ابن عبسةاإلسناد على شرطھما، ولم یخرجاه، وأب م

رقم  ن عبسة ب الم عمرو ب ذكر قصة إس وال ب ًطریق لقمان بن عامر، عن سوید بن جبلة، عن عمرو بن عبسة، بھ مطوال  وأخرجھ أحمد مط ً َ َ د و) ١٧٠١٩(َ أحم
 .٤/٣٨٥و) ١٧٠٢٨(و ) ١٧٠١٨(و ) ١٧٠١٦(

 
ُ حـدثـنا عبـد اهللا، حـدثـنا محمــد بـن أَبـي بكـر اْلمـقـدمي، حـدثـنا حميـد بـن األســود، حـدثـنا الضـحاك ـبـن -٢٣٠٣٨) ٢٢٦٦١( َ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ َّ َّ َّ َ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ُ ُ ُْ ُّْ ِ َ ٍَّ ْ ِ َ ِ

ِعثمان، عن اْلمقبري، عن صفوان بن اْلمعطل السلم َ ْ ُّْ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُُ َ َ َْ َ ِّ ََ َ ُِ َي، أَنه سأل النَّبي صلى الله عليه وسلم، فـقالْ ََ َ َ َّ َّ ََّ ََ ِ ْ ُ َُ َ َِّ َّ ِ َ َّيا نبي اهللا، إني َأسألك عمـا : َّ َ َ َُ ْ ِِّ ِ َّ َِ َ
َّأَنـت ـبـه عـالم وأَـنـا بـه جاـهـل، مـن اللـيـل والنـَّهـار ســاعة تكـره فيـهـا الصـالة ؟ فــقـال رسـول اهللا صــلى ا ََّ ِ ُ َ ُْ َ ََ َ َ َ ٌَ َُ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ ََ ٌُ ٌ ِ ِ ْ ِ ِ ِِ َِ َ َللـه علـيـه وسـلمْ َّ ََّ َ ِ ْ َُ َإذا صــليت : َ َّْ َِ َ

َالصبح فأمسك عن الصالة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصل، فإن الصالة محضورة متـقبـلة، حتى تـعتدل على رأسـك مثـل  ْ ِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ ََ َ َّ َّ ََ ُ َّ َُّ ََ َ ْ َ ْ َْ ِّ ََّ ْ َّ ََ ُ َ َ ٌَ ََ ٌَ َ َ َ ََ َ َّْ ِ َِ َ ُْ َّ ْ َ
َالرمح، فإذا اعتدلت على  َِ ْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ِرأسك، فـإن تلـك السـاعة تسـجر فيهـا جهـنَّم، وتـفـتح فيهـا أَبـوابـهـا، حتـى تــزول عـن حاجبـك األيمـن، ُّ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َْ ََ ََ ُ َ ُ َُّ ِْ ِ ُِ َْ ْ ُ ُ َ َّ َّ َِ

َفإذا زالت عن حاجبك األيمن فصل، فإن الصالة محضورة متـقبـلة، حتى تصلي اْلع َ َ َْ ِّ ُ َِّّ َ ُ َ ٌَ ََ َّ ََّ ََ ٌْ َ َ ََ َُ ََ َّ ِ ِِ َْ ِ ِ َ ْ َ َصرَ ْ. 
 

ض -وھو سعید بن أبي سعید-حدیث صحیح، وھذا إسناد منقطع فإن المقبري  ي بع ھ ف اء مصرحا ب ا ج رة كم ً لم یسمعھ من صفوان بن المعطل، بینھما أبو ھری
ن ٣/٥١٨ والحاكم ،)٧٣٤٤" (الكبیر"، والطبراني في ٢/٩٥للبوصیري " إتحاف الخیرة"كما في " مسنده"وأخرجھ أبو یعلى في . الروایات  من طریق محمد ب

ي ٢/٤٥٥ والبیھقي ،)١٥٤٢( وابن حبان ،)١٢٥٢(وأخرجھ ابن ماجھ . أبي بكر المقدمي، بھذا اإلسناد، وصححھ الحاكم  ن أب ماعیل ب ن إس  من طریق محمد ب
َسأل صفوان بن المعطل رسول هللا: فدیك، عن الضحاك بن عثمان، عن سعید المقبري، عن أبي ھریرة، قال " اإلصابة"وصحح الحافظ ابن حجر في . فذكره ... ُ

ن ) ١٥٥٠( وابن حبان ،)١٢٧٥(وأخرجھ ابن خزیمة . ھذه الروایة على روایة صفوان نفسھ ) ٣/٤٤١( ري، ع عید المقب ن س د هللا، ع من طریق عیاض بن عب
 . وانظر شواھده ھناك ،)٤٦١٢(وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم .  وإسناده صحیح ،)١٧٠١٤(ویشھد لھ حدیث عمرو بن عبسة السالف برقم . أبي ھریرة 

 



ًقد نرى أشكاال أقدم للخرافة، مثال يف ملحمة جلجامش القدميـة جـدا اخلاصـة حبضـارات سـومر وأكـاد وبابـل،  ً
نــزل منهــا الفوهــة الــىت ت الــىت حتــرس ذراهــا املتقابلــة وصــل جلجــامش إىل سلســلة جبــال ماشــو: يــرد مــا نصــه
 .اآلخر الليلي قبل شروقها من الطرف باطن األرض، لتسري مسارها الشمس إىل

 
يوصـله  مسـالكها، ودلـوه علـى أقصـر طريـق املوكلـون بتلـك اجلبـال، عبـور َّ عنـدها سـهل لـه البشـر العقـارب....

إىل الطـرف  فوهة الشـمس فنـزل فيهـا ليصـل عربهـا جلجامش مسالك جبال ماشو ووصل عرب. إىل أوتناباشتيم
مــن ليلــة  اجـتـاز ممــر الشــمس الســفلي يف أـقـل عمــل معجــز ال يقــدر علـيـه ســوى إـلـه، ويف. اآلخــر مــن العــامل

 .أوتناباشتيم الذى يفصله عن جزيرة اآلخر ليجد نفسه على شاطئ البحر واحدة، وخرج من الطرف
 

 The History of Alexander The Great, Being the Syriac versions ofالحظــت خــالل قــراءيت ـلــ 

Pseudop-Callithsthenes by Wallis Budege  األســــطورة املســــيحية عــــن اإلســــكندر(يف عـنـــوان فصــــل (
Christain Laegend of Alexander : ــا تصــوره كملــك حيكــم العــامل وأراد رؤـيـة أســس الســماوات ومــا هــي أ

اـيــة األرض فيحـــذره قادـتــه مـــن اســـتحالة ذـلــك لوجـــود ســـبع حبـــار تفصـــ له وجـبــال هائـلــة وحبـــر مـنــنت مـــا علـيــه و
ًيقرتب منه أو يطري فوقه ميـوت فـورا، وجيمـع امللـك جنـوده، ويطلـب آالف احلـدادين مـن ملـك مصـر التـابع لـه، 
وعنـدما يصـل إىل البحـر املنـنت يسـأل إن كــان بـني اجلنـود مـن هـو مــدان بارتكـاب القتـل، ويرسـل هـؤالء اآلمثــني 

م مــن البحــر املـنـنت، لكــي ً جيـنـب اجلــيش مصــريا حمــتمال كهــذا بالتجرـبـة مــن خــالل احملكــوم علــيهم ليجــرب اـقـرتا ً
يف ملمحمــة جلجــامش [بـاملوت، فيموـتـون مـن ـفـورهم، يرتـاع املـلـك وجـنـوده ومثـل قصــة جلجـامش إىل حــد مـا 

يستعمل جماديف طويلة كـل واحـد مـرة واحـدة لكـي ال يلمـس البحـر املميـت، لكـن لـيس فيهـا أن جمـرد التـنفس 
ايـة العـامل هـو نافـذة السـماء بـني البحـر ] بـل ملـس مياهـهجبواره مييت  ًجيـد اإلسـكندر طريقـا آخـر للوصـول إىل 

املتأللئ والبحر املننت واليت تعرب منها الشمس خالل جتواهلا الذي ال يتوقف، وهنـاك عنـد البحـر املتأللـئ يعـيش 
ـا يف البحـر، ومتـر ا لشـمس بالسـماوات ومتـر علـى جبـال بشر ما أن جيدوا الشـمس تطـل حـىت خيتبـؤوا مـن حرار

رهيبـة يسـكنها بشـر وحيوانـات خيتـبـؤون فـور رؤيتهـا يف الكهـوف الـيت حفروهــا باجلبـال، ومـا أن تـدخل الشــمس 
نافذة السماء تسجد هللا اخلالق، يصل اإلسـكندر وجنـوده إىل الناحيـة األخـرى مشـاهدين حسـب اخلرافـة ملنـابع 

ـــار وأركـــان أســـس الســـماوات ويصـــلون إىل  اجلـنــب اآلخـــر إىل العـــامل املعـــروف لـنــا بدوـلــه ومدـنــه ويصـــل إىل األ
مديـنــة يرســـل هلـــا اإلســـكندر رســـل ســـالم ويطـلــب منهـــا ثالمثـئــة رجـــل حكـــيم ليعـــرف مـــنهم معلومـــات فيســـأهلم 
م خاضعون تابعون مللك الفرس طربلـق مـن نسـل أحشـويرش، يسـأهلم عـن جبـل هائـل منحـدر  ويعرف منهم أ



جـم علـى مـن حيـاول عبـوره مـن كـل هناك فيقولـون أن ال احـد ّ ميكنـه عبـوره دون خـامت سـحري ألن احليوانـات 
ًمكان وتقتله فورا، وأن العبور فيه يتطلـب املـرور مبضـيق ضـيق ال ميكـن عبـوره دون ركـوب حصـان، وأنـه احلـاجز 

فيعطونــه الــذي وضــعه اهللا بيــنهم وبــني األمــم األخــرى الــيت وراءه، يســأهلم اإلســكندر عــن أوصــاف هــذه األمــم 
ة ملا يف كتب التفاسـري اإلسـالمية فنسـاؤهم للواحـدة مـنهن ثـدي واحـد وحيملـن السـالح  ًأوصافا أسطورية مشا
كالرجــــال وحيــــاربن أكثــــر مــــنهم، ال يلبســــون ثيابــــا ويــــأكلون جثــــث مــــن ميــــوت مــــنهم، ويشــــربون دمــــاء البشــــر 

ــم يعتمــدون علــى الســحر والشــعوذة كــذ ــم ال حيــاربون أل لك، ، ويقــول لــه هــؤالء الرجــال كبــار واحليواـنـات وأ
الســـن أن اهللا عنـــدما يغضـــب علـــى البشـــر ملعاصـــيهم يتحــــرك هـــؤالء مـــن وراء اجلبـــال ليهـــامجوا وينهبـــوا الـنـــاس، 

كمـا تـأمر جاللتـك : ويقول اإلسكندر لكتائبه هل تريدون أن نصـنع شـيئا رائعـا يف هـذه األرض؟ ويـردون عليـه
وـيـأمر اإلســكندر جبلــب ثالثــة آالف  ].املضــيق[س ونغلــق هــذه الثغــرة لنصــنع بواـبـة مــن النحــا: ســنفعل، فيقــال

مــــن جنــــوده احلــــدادين يف احلديــــد، ومــــثلهم مــــن العــــاملني يف النحــــاس، ويصــــنعون البوابــــة الضــــخمة بأوصــــاف 
ــا برباغــي ضــخمة يف صــخور اجلبــال، تصــور الرواـيـة اإلســكندر كـنـيب يتنـبـأ كمــا تــنص ومقــاييس أســطورية  ويثبتو

ً عامــا حســب األســطورة عنــدما ٩٤٠ا فيــنقش علــى البوابــة أـنـه يتنبــأ بأنــه يف آخــر الزمــان بعــد علــى ذلــك حرفـيـ
تـــزداد معاصـــي البشـــر حبيـــث تغطـــي الســـماوات سيشـــتعل غضـــب اهللا ويثـــري األمـــم وملوكهـــا الـــذين وراء البوابـــة 

اهللا، دون اسـتعمال املفتـاح ، وتنفـتح البوابـة مبجـرد إشـارة "يا رب، افتح لنا هذه البوابة"فيجتمعون ويسألون اهللا 
الضـــخم الـــذي صـــنعه اإلســـكندر، ويـــزال حبـــوافر خيـــول كتيبـــة للشـــعوب مقـــدار ضـــخم فيمـــا بـــني دعـــامتني يف 
البوابــة، سيســأل شــعوب البوابــة اهللا أن يســمح هلــم بــاخلروج منهــا والــتمكن مــن فتحهــا فيســتجيب هلــم، تنتهــي 

لفارسـي بوجـود اإلسـكندر عنـدهم ليقتلـه فيجمـع كــل القصـة بـأن شـعب تلـك الـبالد رد اجلميـل بـإبالغ امللـك ا
امللــــوك اـلـــذين يتبعوـنـــه وحياصــــرون جــــيش اإلســــكندر، تصــــور القصــــة اإلســــكندر كـنـــيب يظهــــر اهللا وـلـــه ويتجلــــى 
ّشخصيا وحيذره من اهلجوم الوشيك للفرس وأحالفهم، كرجـل تقـي يصـلي اإلسـكندر هللا الواحـد ويـأمر جنـوده 

وتنتهـي القصــة بانتصـاره وعــدم قتلـه لطربـلـق واتفاقهمـا عـلـى تـوفري حــرس يوـنـانيني بتقـدمي ـقـرابني البخـور لينصــره، 
وفرس مشرتكني حلراسة البوابة وتوفري كل ملك منهمـا للطعـام واملـؤمن الالزمـة للجنـود احلـراس، مث عـرض واالس 

ناهـا اإلسـكندر بدج ترمجة إجنليزية لقصيدة يعقوب السروجي السريانية الذي ذكر جـوج ومـاجوج والبوابـة الـيت ب
 .ّويصوره كرجل موحد كتقي ويستهلها مبديح وإنشاد هللا على الطريقة الشرقية قبل سرد القصة

 



ٌوإذا كان ابن املقفع أورد أحد أشكال خرافة اإلسكندر، رمبا الشكل املسيحي تقريبـا، فإنـه ملناسـب أن أضـيف  ً
، أنقلــه مــن املوســوعة اليهودـيـة اإلجنليزـيـة، مــادة ًوأســتدرك هـنـا شــكال يهودـيـا للخرافــة ورد عـنـد املــؤرخ يوســيفوس

 :، موضوع جانيب ألكساندر كمسيح من السماءMessiahاملسيح  
 

كـيـف أعلــن اهللا عــن كــورش االمرباطــور الفارســي كمخـتـار ) ًاألجــزاء املكتوـبـة مـنـه مـتـأخرا زمنـيـا(ـنـرى يف إشــعياء 
كــان اليهــود _بــال شــك_بأســلوب مشــابه. عامليــةمــن الــرب، فقــد دعــاه الــرب ليقــدم العصــر اجلديــد للمباركــة ال

ِاملعاصرون لإلسكندر األكرب مبهورين بإجنازاته العظيمـة، فرحبـوا بـه كمحـرر معـني علـى حنـو إهلـي، وفـاتح عصـر  ٍّ ٍ َّ ِّ ّ
 . السالم العاملي الذي وعد به األنبياء

 
 :واألدلة على ذلك

 
 ٨: ١١يف كتابه آثار اليهود] ليهودي اليونايناملؤرخ ا[يوس يوسيفوس ڤاملؤرخ فال األسطورة اليت عند -١
 

 :ملخص النص
 

ـم كـانوا قـاوموه مـن قـبـل،  ُينتصـر اإلسـكندر ويقـرتب مـن أورشـليم، وخيـاف الكـاهن األكــرب وشـعب إسـرائيل أل
َوـيــدعو الكـــاهن األكـــرب الشـــعب للتضـــرع للـــرب معـــه، وتقـــدمي الذبيحـــة فيظهـــر اـلــرب للكـــاهن األكـــرب يف حلـــم 

َإيـــاه بـــأن يفـــتح أبـــواب املدينـــة ويزينهــــا ويرحـــب بامللـــك املقـــدوين، ويلـــبس كـــل الســـكان الثـيـــاب ًالليـــل، مرشـــدا 
ِوعنـــدما يـــدخل امللـــك اإلســـكندر املدينـــة يقابـــل مبوكـــب . البيضـــاء، ويلـــبس الكهنـــة األزيـــاء املالئمـــة ألعمـــارهم َ َ

َترحيب عظيم من اليهود، وملـا حيـا الكـاهن األكـرب اإلسـكندر، رد اإلسـكندر عليـه ُ ً التحيـة معظمـا إيـاه، منبهـرا ٍ ً
، فيســتاء اجلــيش وقادـتـه مــن )يهــوه(بالكهـنـة ومالبســهم وصــدرهم اـلـيت عليهــا ذهــب منحــوت علـيـه اســم اـلـرب 

ــب املديـنـة وـتـدمريها، فــيعلن هلــم اإلســكندر أـنـه حينمــا  حتـيـة اإلســكندر للـكـاهن األكــرب وتبجيلــه إـيـاه، وعــدم 
ٌكــان حمـتـارا كـيـف يفــتح آســيا، جــاءه شــخص يف  املـنـام كــان هــو نفســه الكــاهن ـبـنفس تـلـك لثـيـاب اـلـيت يرـتـديها ً

اآلن، وأرشـــده ـبــأن يعـــرب البحـــر، ووعـــده بأـنــه سينتصـــر علـــى الفـــرس وحيكمهـــم، وهكـــذا انتصـــر، ـيــدخل امللـــك 
يف اليـوم التـايل . ِللـرب بإرشـاد الكـاهن األكـرب) األضـحية(ِّاملقدوين مع الكاهن األكـرب والكهنـة ويقـدم الذبيحـة 

َسكندر العامة ويقول هلم أن يطلبوا منـه كـل مـا يريـدون، فيطلبـون معـاملتهم بـنفس قـوانني أسـالفه وأن جيمع اإل



ِّفينفـذ هلــم اإلســكندر كــل مـا يرـيـدون، ويطـلـب مــنهم ) ســنة راحــة األرض(يعفـيهم مــن اجلزـيـة يف السـنة الســابعة 
م أصــــبحوا تســــري علــــيهم قــــوانني أســــالفه فيجــــب علــــى بعضــــهم االشــــرت اك يف جيشــــه كمــــواطنني، ًنظــــرا لكــــو

 .ويشرتك بعض اليهود يف جيشه وحروبه
 

ـم يهـود _املرتجم-حسب القصة العنصرية هنا_أثناء انصرافه ، ويطلبـون منـه ]كـذلك[يأتيه السامريون قائلني أ
ـم مـن نسـل يوسـف، ملـا  ـم مـن جنسـهم، ويصـر السـامريون أ َّزيارة هيكلهم أيضا يف مدينتهم، فينفي اليهود أ ً

ــم ليســوا مــن نســل ْرأو ا االمتـيـازات اـلـيت ناهلــا اليهــود، وحســب القصــة وزعمهــا يعــرتف الســامريون آخــر األمــر أ
اليهــود، لكـــنهم يظـلــون يطلبـــون عفـــوه عــن ضـــريبة الســـنة الســـابعة، حيـتــار اإلســكندر يف املســـألة فيقـــول هلـــم أـنــه 

مبـــوت . طني وبـــاقي فتوحاتـــهســـينظر يف هـــذا األمـــر ويبحثـــه عنـــدما يعـــود، ويتجـــه اإلســـكندر لبـــاقي مـــدن فلســـ
َّاإلسكندر تقسم اململكة على ورثته، ويظل املعبد غري الشرعي السامري   ]حسب وجهة نظر اليهود اآلخرين[ُ

ــم شــخص بكســر الســـبت أو أكــل شــيء حمــرم أو مـــا شــاكل ذلــك مــن  َّعلــى جبــل جــرزمي، وكلمـــا ا ٌ َ " جـــرائم"ُِ
ـم ظلمـا، يف هـذا الوقـت كـان ، كـان يفـر للشـكيميني]املرتجم_حسب اعتقاد اليهود[ ً السـامريني، ويـزعم أنـه ا ُِ

 . الكاهن األعلى قد مات، وخلفه ابنه أونياس
 

أن الكــاهن األكـرب الـذي قاـبـل اإلسـكندر كـان امســه يهـوذا، بينمـا يقــول ) آثـار اليهـود(قـال يوسيــفوس يف كتاـبـه 
 .عون العادلأنه مش) a yoma٦٩(التلمود يف سرده لنفس القصة على حنو مشابه يف 

 
 باختالفــــات وزيــــادات طفيفــــة يف إطــــار ســــؤال فقهــــي هــــل جيــــوز للكهنــــة لــــبس مالبــــس تقــــول قصــــة التلمــــود[

م  أن الكهنة واألمراء هم مـن ذهـب لإلسـكندر الكهنوت خارج احلرم املقدس، فتقول بعـدما لبسـوا أفضـل ثيـا
أن السـامريني هـم متـردوا عليـه م قالوا له سجد للكاهن وأو  اإلسكندر نزل عن مركبتهوأنالكهنوتية واألمريية، 

 سيضـــللونك مهـــل ميكـــن أن عـبــدة جنـــو: أجـــابواـملــا ســـأهلم ملـــاذا جـئــتم يف الصـــباح الـبــاكر هكـــذا، وـلــيس هـــم، و
تنتهـــي القصـــة علـــى عكـــس نســـخة . ًلتـــدمر البيـــت الـــذي فيـــه تقـــال الصـــلوات لـــك وململكتـــك أال تـــدمر أبـــدا

تعصــيب اليهــود فيســلم اإلســكندر الســامريني أليــدي اليهــود، ويقــوم وس بنهايــة دمويــة تعــرب عــن أحــالم مڤيوسيـــ
هؤالء بثقب أعقاب أرجلهم وربطهـا يف أحصـنة وسـحلهم حـىت جبـل جـرزمي فيمـا  متـر أجسـادهم علـى الشـوك 

ًوهي على األرجح قصـة خياليـة غـري صـحيحة لكـون اإلسـكندر كـان أذكـى حتمـا مـن أن يسـتعمله (واحلسك، 
ة املتـنـاحرة لصــاحل أحــدهم ضــد اآلخــر، ـبـل كــان كمــا ـنـرى مــن ســريته يســعى لسياســة أصــحاب العقاـئـد املختلفــ



ورضـــا اجلميـــع فيـــزور معابـــد املصـــريني واليهـــود وغـــريهم، إال مـــع أعدائـــه امليئـــوس مـــن اســـتمالتهم فـــاتبع سياســـة 
لنظـر يف ، وتنتهـي القصـة بتفسـري هاجـادي ملفـت ل)إيـران-اإلرهاب والرتويع والتقتيل والتدمري كفعله مـع فـارس

 كــأن .)ٍإـنـه وـقـت عمـل لـلـرب، ـقـد نقضـوا شــريعتك(: ١٢٦: ١١٩للمزمـور: تالعبـه الـبـارع مبعـىن اـلـنص الكـتـايب
م  !]اليهود حيتالون على اهللا بفهم آخر للنص ليضطر للتدخل لصاحلهم حسب تصورا

 
 ومـن خالهلـا ً قصص البطولة املتعـددة الـيت انتشـرت عـن اإلسـكندر بـني يهـود اإلسـكندرية مبصـر خصوصـا،-٢

 .ٍمنت وخرجت القصة اخليالية عن اإلسكندر املنسوبة على حنو زائف لكاليستينس
 
 التقلـيـد األـبـوكريفي عــن اإلســكندر األكــرب يف األدب األـبـوكريفي للعصــور الوســطى ويف األدب املدراشــيمي -٣

َوالــذي يشــار إليــه مــن قبــل يوســيوفوس كــذلك_  ج خلــف جبــال القائــل بــأن اإلســكندر حــبس جــوج ومــاجو_ُِ
م، مث نرهــا تنتقــل مــن اـلـرتاث ٥٢١هــذه القصــة رواهــا كــذلك يعقــوب الســروجي يف . الظــالم يف الشــمال البعـيـد

ّالسرياين إىل القرآن يف سورة الكهف، مما ال يرتك جماال للشك يف أن أصل تلك األسـطورة أبـوكريفي غـري كتـايب  ّّ ً
 .ًمتاما

 
 إشـارة غامضـة ١٣: ٧دء مل تكن واضـحة املعـامل، ونـرى يف دانيـالما نستنتجه من ذلك أن فكرة املسيح يف الب

ًإىل شــبه شـــكل إنســـان واـلــذي ســـيعهد إلـيــه حكـــم العـــامل، واـلــذي طبقـــا للمؤـلــف نفســـه  ُ َ ُ ٍ)٢٧، ٢٢، ١٨: ٧ (
ّيفسر مبملكة قديسي الرب َّ ٌ. 

 
لـوا علـى أشـكال مـن ُِّهذا يؤسس فكرة ممثلي الـرب علـى األرض، ويف مقابـل كـل أمـم العـامل األخـرى، الـذين مث

َاحليوانات، بينما ميثل اليهود علـى شـكل اإلنسـان ليـدل علـى أن فـيهم قـد صـينت الفكـرة اإلهليـة عـن اإلنسـانية  َّ ُ
 ]. املرتجم_حسب التصورات واملزاعم اليهودية[بإخالص 

 
يقــار النســخة العربـيـة مــن شخصــية أح(ًانتهــى نقلــي مــن ـتـرمجيت للمقــال، ونالحــظ أن حممــدا جعــل مــن لقمــان 

ًنبـيـا هــو اآلخــر كــذلك، وفقــا لتعظــيم العــرب يف ) الســرياين كمــا أشــري بـبـاب مصــادر اإلســالم مــن الوثنـيـة العربـيـة
عصـــر حممـــد لتلـــك الشخصـــية واحلكـــم املنســـوبة هلـــا وأن اهللا حتـــدث معـــه كمـــا تقـــول أســـاطري العـــرب يف قصـــة 

 .النسور



   األصل الوثني للقصةاألصل الوثني للقصةاألصل الوثني للقصة
 

ـــا كلهــا، لكـــن يعتقـــد واالس  أو ألكســاندرة اإلســـكندرأمــا النســـخة الوثنيــة األصـــلية ألســطور  فـلــم أتفــرغ لقراء
ا من أصـل وتنقـيح مصـري، فتبـدأ بـأن ملـك مصـر يعلـم بتحـرك أسـطول اليونـانيني، وألنـه سـاحر عظـيم  بدج أ
كان يقوم بعمل سحر بالتماثل بعمل مراكب صغرية يف حوض بغرفة بقصـره لتحـارب اجليـوش، لكنـه وجـد أن 

ايـة جمـد وعظمـة مصـر، فيقـوم حسـب األسـطورة حبيلـة آهلة مصر ت ـا قـررت  قـف إىل جـوار أسـطول اليونـان أل
غريبــة وهــي أنــه يرحـــل مــن مصــر ويهــرب إىل اليوـنــان نفســها ويشــتهر كعــراف ـنــاجح، ويــنجح يف خــداع زوجـــة 

ا سرتى يف املنام اإلله آمون شخصـيا يضـاجعها، وخيـدعها بالسـ حر حـىت يضـطجع امللك فيلبس حبيلة بذيئة بأ
هو نفسه ملك مصر معها ويعاشرها عدة مرات حبيث يكون اإلسكندر حاكم العـامل ابـن مصـر وملـك مصـر، 
ًالحقــا كمــا هــو يف حقيقــة الـتـاريخ ســيقتل اإلســكندر أـبـاه فيلــبس وحيكــم مكاـنـه، اخلراـفـة ســخيفة حتــاول تصــور 

ا، وإن كتـاب النحلـة السـرياين يـار سـلطا -The Book of The Bee, Kitab Al اسـتمرار جـالل مصـر بعـد ا

Nahlaال تشــري ـبـاقي نســخ األســطورة املســيحية هلــذه القصــة البذيـئـة .  فـيـه إشــارة تقريرـيـة هلــذه األســطورة كــذلك
ا املتصــورة يف النسـخ الوثنـيـة املتـوفرة إىل الـيـوم  ـا وأفعاهلــا وتـدخال َوحتـذفها وـلـيس فيهـا ذكــر اآلهلـة الوثنـيـة وعبادا

ويبـدو أن أصـل القصـة املسـيحية اليهوديـة . واإلثيوبيـة األمهريـة] اليونانيـة[نية والسريانية واجلريكية باللغات األرمي
عــن البوابــة الــيت بناهــا اإلســكندر تعــود إىل مــا انفــردت بــه النســخة الوثنيــة املكتوبــة بالســريانية الــيت وصــلت لنــا 

لكـــل منهمـــا رأس إنســـان وقـــاال لـــه وتقـــول أـنــه عنـــدما وصـــل اإلســـكندر حنـــو قـــرب الســـماوات جـــاء لـــه طـــريان 
ٍباليونانـيـــة ملــــاذا ـتـــدور ـبـــاألرض ســــاعيا ملســــكن اآلهلــــة، ألـنـــك لســــت قــــادرا علــــى وضــــع قــــدم يف اجلــــزر املباركــــة  ً ً
للســـــماوات، ملـــــاذا تكـــــافح للصـــــعود إىل الســـــماوات وهـــــو مـــــا لـــــيس يف قـــــدرتك؟ تقـــــول القصـــــة علـــــى لســـــان 

ا بالتأكيــد عنــدما مسعــت هــذا الكــالم اإلهلــي الــذي ومتلكــين اخلــوف واالرتعــاش حيــث كنــت مرتعبــ: ألكســاندر
ُالشــرق يســتدعيك، وســتهزم ـبـورس ملــك اهلـنـود، ومــا أن : وتكلــم طــائر آخــر باليونانـيـة وقــال. تكـلـم ـبـه الطــريان

] يعـين النصـر[قال ذلك طار الطري وغادر ذلك املكان، وحددنا موقعنا بالنجم القطيب الشـمايل وحـدث ذلـك 
َلبوابــات مــع بعضــها وأغلقــت املكــان بعنايــة، وكتبــت علــى صــخرة كــل مــا قــد رئــي، ً يومــا، ووضــعت ا٢٢بعــد  ُِ

ُوبعدئذ فقط قمت ومضيت لتقيدم القرابني إىل آهلة املكان ٍ. 
 

And when we advanced fifteen miles, two birds with human faces met us, and they were larger than our birds at 
home. And they were crying from above in Greek: 'Why do you tread the earth looking for the home of the 
gods? For, you are not able to set foot in the Blessed Islands of the skies. Why do you struggle to rise to heaven, 
which is not within your power?' And fear and trembling seized me, since I was of course frightened when I 



heard the divine utterance spoken by the two birds. And another bird spoke in Greek and said: 'The East 
summons you. And you shall conquer Porus, king of the Indians.' And having said this, the bird flew off. And 
turning back from that place, we set our guiding star by Arcturus and thus came out in twenty-two days. And I 
put the gates together and carefully sealed up the place. And I wrote on a stone all that we had seen. And only 
then did I rise and go offer sacrifices to the local deities." 

 
 
 



 ٣٦٥

      معلومات تاریخیة غیر أسطوریة عن جوج وماجوج

ماجوج ھي أرض إیرانیة حقیقیة سكنتھا مجموعة من الشعوب ]: قال مرشد إلى اإللحاد مضیفًا على كالم ابن المقفع [
ین اإلیرانیة القدیمة یسمون روش وماشك وتوبال ورئیس تلك األرض في عصر معین كان اسمھ جوج، ولیس شعب

أسطوریین اسمھما جوج وماجوج ذوي أشكال عجیبة ومختفیة بمكان مجھول خرافي، ماجوج  فقط وھو  مكان حقیقي 
  الوجود اندمجت شعوبھ منذ قرون طوال ضمن األمة اإلیرانیة،

  :تقول دائرة المعارف الكتابیة لـ ولیم وھبة

  جوج وماجوج

 جحافلوكانت بالده تسمى ارض ماجوج وھو رئیس ال) ١٦ : ٣٩ ــ ٢ : ٣٨خر (     جوج ھو رئیس روس وماشك وتوبال 
   .الشمالیة التى ستقوم بالھجوم االخیر على اسرائیل في نھایة استمتاعھا ببركات ملك المسیا

 لكن البروفسور .الذي ورد فى كتابات أشور بانیبال" ساخي " حاكم " جاجى " ویرى البعض ان االسم یشیر تاریخیا إلي 
  .في النقوش المسماریة" جوجو " ملك لیدیا الذي یذكر باسم " جیجز " ن االسم فى العبریة اقرب إلي اسم سابك یرى ا

وتوجرمة من ) أي الكیمریین ( وتقول نبوة حزقیال ان جیش جوج سیضم تحت جناحیھ جیوش فارس وكوش وفوط وجومر 
الیة النائیة متجھزین بكل انواع االسلحة للحرب اقاصي الشمال الذین سیكونون جیشا عرمرما مختلطا من الشعوب الشم

وسیصعدون على جبال اسرائیل كزوبعة وكسحابھ تغشى االرض للسلب والنھب الن شعب اسرائیل شعب غنى ویسكن في  امان في 
ھر مدن وقرى بال اسوار وبال عوارض وبال مصاریع وسیكون صعودھم على جبال إسرائیل كما جاء في النبوات  مواكبا لظوا

ویمطر على جوج وعلى كل جیشھ وعلى ، عجیبة وانقالبات عظیمة في الطبیعة فیعتریھم رعب عظیم ویعاقبھم اهللا بالوبا والدم 
وتسقط جثثھم على  ) ٢٣ ـ ١٥ : ٣٨حز ( الشعب الكثیره الذین معھ مطرا جارفا وحجاره برد عظیمھ ونارا وكبریتا حتى یھلكھم 

یور الكاسرة وللوحوش المفترسھ ویستخدم سكان إسرائیل اسلحتھم الھائلة وقودا للنار سبع سنین جبال اسرائیل وتصبح مأكال للط
   .وتدفن عظامھم في وادي جمھور جوج في شرقي االردن حتى ال تدنس االرض المقدسة

ع زوایا االرض متى تمت االلف السنة یحل الشیطان في سجنھ ویخرج لیضل االمم الذین في ارب"  في سفر الرؤیا انھ أونقر
الذین عددھم مثل رمل البحر فصعدوا على عرض االرض واحاطوا بمعسكر القدیسین بالمدینة ، جوج وماجوج لیجمعھم للحرب

   . )٩ ــ ٧ : ٢٠رؤ " ( المحبوبة فنزلت نار من عند اهللا من السماء واكلتھم 

ي لھجوم على اسرائیل سیحدث في المستقبل وھناك ثالثة آراء مختلفة في تفسیر قصة جوج فالبعض یرى انھا وصف حرف
للصراع االخیر بین اسرائیل واعدائھا ، والبعض یراه وصفا مجازیا لحادثة في المستقبل ، یقوم بھ شعوب كثیرون بقیادة روسیا 

 لحادثة تاریخیة ال، ویرى البعض اآلخر انھ تصویر نبوى ، او للصراع النھائي المروع بین الكنیسة وقوات الشر في العالم ، وقتئذ 
   .فان اهللا یسرع لمعونھ شعبھ، بعینھا بل للحق العظیم الراسخ بانھ مھما وایان تحشد اجناد الشر قواھا للقضاء على شعب اهللا 

  توبال

، وفي  )١٩ : ٦٦أش " ( توبال ویاوان "  فیذكر إشعیاعادة متالزمین في الكتاب المقدس فیما عدا في " توبال وما شك " یذكر 
   . )٥ : ١٢٠مز " ( ماشك وقیدار " مزمور حیث یذكر ال

، وان الشعبین كانا تجارا للعبید والنحاس  )٥ : ١ أخ ١، ٢ : ١٠تك ( من بنى یافث " توبال وماشك " ونعرف من الكتاب أن 
  . )١ : ٣٩، ٢:  ٣٨حز ( ، كما یذكران أیضًا في جیوش جوج    )٢٦ : ٣٢حز (  وقد اشتھر قدیما كمحاربین . )١٣ : ٢٧حز ( 

اللذان " التبارنیون والموسكیون " على الترتیب، ولكن األرثوذكس انھما " االیبریون والكبدوكیون " ویقول یوسیفوس انھما 
) أحشویرش ( ذكرھما ھیرودوت كجزء من الوالیة التاسعة عشرة من مملكة داریوس، كما یذكر أنھم أمدوا جیوش أجزر كسیس 

" " الموسكیون " المذكورون في النقوش األشوریة،  فیذكر " التبالیون والموسكیون " دو جلیا أیضًا أنھما  ولكن یب.بقوات منھم
 كما یذكر الشعبان معا في نقوش .منذ عھد شلمنأسر الثاني، كمحاربین أشداء" التبالیون " منذ عھد تغلث فالسر األول، ویذكر 

 ویبدو أن أمالكھم ــ في خالل تلك الفترة ــ قد امتدت . )١ : ٢٠أش (  م . ق٧٠٥سرجون الذي مات في أثناء غزوة لبالدھم في 
   .جنوبا وغربا إلى أبعد من حدودھما في العصور الیونانیة والرومانیة



 ٣٦٦

ربما تحت ضغط غزو ( ویظن البعض أنھما بقایا الحثیین القدامى الذین طردوا تدریجیا إلى المنطقة الجبلیة شرقي البحر األسود 
    .)یمیریین الك

  

  ماشك

  : ، وھو"ممتد"أو " طویل"اسم سامي ومعناه -
ویظھر نسلھ علي مسرح التاریخ كأمة استوطنت أواسط ). ٥: ١ أخ ١، ٢: ١٠تك (أحد ابناء یافث بن نوح السبعة -) ١(

 الواقعة إلي آسیا الصغرى علي مدى قرون طویلة، إلي أن اضطرھم أعداؤھم إلي النزوح إلي األسوار المناطق الجبلیة
في السجالت " الموشكوا"المذكورون في السجالت األشوریة، و " الموشكو"الجنوب الشرقي من البحر السو، فھم 

وسواء في الكتاب المقدس أو في التواریخ المدنیة، فإنھم یذكرون ". الھندو أوربیة"وكانوا أمة آریة من الشعوب . اإلغریقیة
 .  من أبناء یافث، وھو ابن آخر"توبال"دائمًا بعد 

فیذكر ماشك وتوبال ویاوان . ثالث مرات في نبوة حزقیال، وفي ظروف مختلفة في كل مرة) مع توبال(ویذكر ماشك   
  ). ١٣: ٢٧حز (باعتبارھم أمما تبیع العبید وآنیة النحاس في أسواق صور 

جعلوا رعبھم "إن ھذه الشعوب بعد أن في نبوة عن مصر وعیالم، فیقول " ماشك وتوبال"أما في المرة الثانیة فیذكر   
  ). ٣٢ -٢٤: ٣٢حز )" (الھاویة(بخزیھم مع الھابطین في الجب "سیھبطون " في أرض األحیاء

    وفي األصحاحین الثامن والثالثین والتاسع والثالثین من نبوة حزقیال، نجد نبوة فریدة عن ماشك، فلقد أصبح ماشك وتوبال أمة 
یا ابن آدم، اجعل وجھك علي جوج أرض ماجوج : "تخدمان استخدامًا رمزیًا، إذ كان كالم الرب إلیھ قائًالواحدة، ویبدو أنھما ُیس

ھا أنذا علیك یا جوج رئیس روش وماشك وتوبال، وأوجعك واضع شكائم في فكیك …رئیس روش ماشك وتوبال، وتنبأ علیھ وقل 
تأتي من موضعك من أقاصي الشمال أنت وشعوب كثیرون .  في ذلك الیوم…شعوبًا كثیرین معك.. وأخرجك أنت وكل جیشك

وآتي بك علي أرضي لكي تعرفني األمم حین أتقدس فیك أمام أعینھم . في األیام الخیرة یكون.  جماعة عظیمة وجیش كثیر…معك
كثیرة فیعلمون فأتعظم وأتقدس وأعرف في عیون أمم .. تندك الجبال وتسقط المعاقل، وتسقط كل األسوار إلي األرض… یا جوج

  ). ٢٣ -١: ٣٨حز " (أني أنا الرب

    ویبدو أنھم ھنا یمثلون كل القوى المعادیة هللا في العالم، التي ستتجمع للقضاء علي شعب اهللا، فالواضح أن حزقیال یتنبأ ھنا 
  ). ١٠ - ٨: ٢٠ارجع إلى رؤ (عن شيء سیحدث في نھایة الزمان 

یمثالن المجتمع الشریر الذي " فماشك وقیدار"، ھي إشارة رمزیة "ماشك"مزامیر إلي     كما أن اإلشارة الوحیدة في سفر ال
  ). ٥: ١٢٠مز (یعیش في وسطھ المرنم 

فیقول ملك .) م.ق١١٠٠     وورود أول ذكر لشعب ماشك في التاریخ المدني في كتابات تغلث فالسر األول، ملك أشور في نحو 
 ومع أنھ یدعي أنھ انتصر علیھم، إال أنھ من الواضح أنھ وجد منھم مقاومة شدیدة ".موشكي"أشور إنھ حارب خمسة من ملوك 

، فیذكر في .)م.ق٧٠٥ -٧٢٢" (سرجون الثاني"في سجالت ملوك أشور اآلخرین وبخاصة في حولیات " الموشكى"كما یظھر 
بعد الكثیر من المعارك الضاریة على كان عدوًا عنیدًا لسرجون، وأنھ " میتا"اسمھ " للموشكى"ھذه السجالت، وجود ملك قوي 

  . للخضوع ودفع الجزیة لألشوریین" میتا"مدى سنین طویلة، اضطر 
 في - " میداس"المذكور في الكتابات اإلغریقیة، ولكن " میداس"ھذا لیس إال الملك " میتا"    ویعتقد كثیر من العلماء أن 

) میتا" (میداس"ولكن من الجانب اآلخر، من المحتمل أن مملكة ". شكىللمو" كان ملكًا للفریجیین ولیس -التواریخ الیونانیة 
كانت تضم خلیطًا من الشعوب، فالمؤرخون الیونانیون یذكرون أن میداس كان ملكًا لشعب یستوطن الجزء الغربي من المملكة، 

الذین كانوا " للموشكى"ان ملكًا ، بینما یذكر األشوریون أنھ ك)سوى قبیلة صغیة نائیة" الموشكوا"ولم یكن (ھم الفریجیون 
ومن المحتمل أن كال من الفریجیین والموشكى .یستوطنون الجزء الشرقي من المملكة، والذي كان یتأخم االمبراطوریة األشوریة

بضع مرات، ولكنھم لم یستطیعوا إطالقًا " میتا"قد ھزم األشوریون جیوش ". میتا"كانوا یشكلون عناصر قویة في مملكة 
ولكن بعد ذلك ببضعة عقود، لم تستطع مقاومة زحف الكمیریین .  العاصمة الفریجیةGordion(" جوردیون"یالء علي االست

  ). جومر(
) الفریجیین( بمعرفة بعثة جامعة بنسلفانیا عن دالئل علي أن الموشكي ١٩٥٠في " جوردیون"    وقد أسفر التنقیب في موضع 

  . وكیلیكیة وسوریة) أراراط) (ألوراطوا" كانت لھم عالقات تجاریة واسعة مع 



 ٣٦٧

علي أنھ أحد أبناء سام، ولكن من الواضح أن المقصود بھ ھو ) ١٧: ١ أخ ١(في سفر أخبار األیام " ماشك" یرد اسم -) ٢(
  ).الرجا الرجوع إلي المادة السابقة" (ماش"

  

  روش

  : وھو " رئیس " أو " رأس " اسم عبري معناه 
. ، وتذكره الترجمة السبعینیة على أنھ ابن بالع ، أي أنھا تعتبره حفیدًا لبنیامین ) ٢١: ٤٦تك ( بنیامین االبن السابع ل ) ١   ( 

، وفي سفر  ) ٣٩ و ٣٨ : ٢٦( ویبدو أن روش مات دون أن یخلف أوالدًا ، إذ ال ذكر لنسلھ في القوائم المذكورة في سفر العدد 
  ) . ٥ – ١ : ٨( أخبار األیام أألول 

" في العبریة تعني " روش " وألن كلمة ). ١ :٣٩ ، ٣ و ٢ : ٣٨( اسم شعب أو أرض ورد ذكرھا في نبوة حزقیال  ) ٢   ( 
اسم شعب مع " روش " ولكن األرجح ھو أن " جوج رئیس ماشك وتوبال : " ، ترجمت الكلمة ھنا ھكذا " رئیسًا " أو " رأسًا 

ویذكر . وب السرماتیة أو االیرانیة التي كانت تعیش فیما حول بحر قزوین كان أحد الشع" روش " ویحتمل أن . ماشك وتوبال
 – ٧١٩في ) اراراط في أرمینیة " ( أورارطو " في بالد  )  Rusus" ( روسس " سرجون الثاني ملك أشور أنھ ھزم المینیین و 

ى الحدود الشمالیة الغربیة لعیالم بجوار عل )  Rasu" ( بالد راسو " كما یذكر في نقوشھ الشھیرة في خورزباد ، . م.  ق ٧١٤
ویبدو أن ھذا " راسو " تذكر . ) م.  ق ٦٠٠ – ٧٠٠التي ترجع إلى ( كما أن السجالت األشوریة والبابلیة األخرى " . نھر دجلة 

االسم وبین بین ھذا  )  Gesenius" ( جیسینوس " م ، وقد جمع عالم العبریة .  ق ٢٠٠في " كریمان " الشعب ھاجر إلى بالد 
التي لم یرد ذكرھا في السجالت البیزنطیة " روسیا " وبین " روش " ولكن لیس ھناك أي عالقة بین الكلمة العبریة ". روسیا " 

ومن المستبعد جدًا أن تمتد مملكة جوج إلى مثل ". الفولجا"إال في القرن العاشر تحت ھذا االسم باعتبارھا البالد المحیطة بنھر 
  . النائیة تلك المنطقة

-- -- --- --- --- --- --- ----  

  ٣٨حزقیال اإلصحاح رقم  
 
ذا   ٣  یا ابن ادم اجعل وجھك على جوج ارض ماجوج رئیس روش ماشك و توبال و تنبا علیھ ٢و كان الي كالم الرب قائال      ١ ل ھك   و ق

فكیك و اخرجك انت و كل جیشك خیال و   و ارجعك و اضع شكائم في ٤قال السید الرب ھانذا علیك یا جوج رئیس روش ماشك و توبال   
  فارس و كوش و فوط معھم كلھم بمجن و ٥فرسانا كلھم البسین افخر لباس جماعة عظیمة مع اتراس و مجان كلھم ممسكین السیوف 

ل    استعد و ھیئ لنفسك انت و٧  و جومر و كل جیوشھ و بیت توجرمة من اقاصي الشمال مع كل جیشھ شعوبا كثیرین معك    ٦خوذة    ك
  بعد ایام كثیرة تفتقد في السنین االخیرة تاتي الى االرض المستردة من السیف المجموعة ٨جماعاتك المجتمعة الیك فصرت لھم موقرا     

  و تصعد و تاتي كزوبعة ٩من شعوب كثیرة على جبال اسرائیل التي كانت دائمة خربة للذین اخرجوا من الشعوب و سكنوا امنین كلھم    
ك        و تكون كسحابة   رون مع ورا          ١٠ تغشي االرض انت و كل جیوشك و شعوب كثی وم ان ام ك الی ي ذل ون ف رب و یك سید ال ال ال ذا ق   ھك

یس    ١١تخطر ببالك فتفكر فكرا ردیئا   ور و ل ر س   و تقول اني اصعد على ارض اعراء اتي الھادئین الساكنین في امن كلھم ساكنون بغی
غنم الغنیمة لرد یدك على خرب معمورة و على شعب مجموع من االمم المقتني ماشیة و   لسلب السلب و ل١٢لھم عارضة و ال مصاریع 

  شبا و ددان و تجار ترشیش و كل اشبالھا یقولون لك ھل لسلب سلب انت جاء ھل لغنم غنیمة جمعت ١٣قنیة الساكن في اعالي االرض 
  لذلك تنبا یا ابن ادم و قل لجوج ھكذا قال السید الرب في ذلك ١٤جماعتك لحمل الفضة و الذھب الخذ الماشیة و القنیة لنھب نھب عظیم 

ون        ١٥الیوم عند سكنى شعبي اسرائیل امنین افال تعلم   م راكب ك كلھ رون مع شمال انت و شعوب كثی   و تاتي من موضعك من اقاصي ال
ام االخیرة یكون و اتي بك على ارضي   و تصعد على شعبي اسرائیل كسحابة تغشي االرض في االی١٦خیال جماعة عظیمة و جیش كثیر 

د  ١٧لكي تعرفني االمم حین اتقدس فیك امام اعینھم یا جوج      ھكذا قال السید الرب ھل انت ھو الذي تكلمت عنھ في االیام القدیمة عن ی
جيء جوج على ارض اسرائیل   و یكون في ذلك الیوم یوم م١٨عبیدي انبیاء اسرائیل الذین تنباوا في تلك االیام سنینا ان اتي بك علیھم 

ي ارض            ١٩یقول السید الرب ان غضبي یصعد في انفي       یم ف ون رعش عظ وم یك ك الی ي ذل ھ ف ار سخطي تكلمت ان   و في غیرتي في ن
  فترعش امامي سمك البحر و طیور السماء و وحوش الحقل و الدابات التي تدب على االرض و كل الناس الذین على وجھ ٢٠اسرائیل 

رب          ٢١ندك الجبال و تسقط المعاقل و تسقط كل االسوار الى االرض  االرض و ت   سید ال ول ال الي یق ل جب ي ك ھ ف سیف علی تدعي ال   و اس
  و اعاقبھ بالوبا و بالدم و امطر علیھ و على جیشھ و على الشعوب الكثیرة الذین معھ مطرا جارفا ٢٢فیكون سیف كل واحد على اخیھ 

    فاتعظم و اتقدس و اعرف في عیون امم كثیرة فیعلمون اني انا الرب٢٣یتا و حجارة برد عظیمة و نارا و كبر
  

-----------------------------  
  



 ٣٦٨

  ٣٩حزقیال اإلصحاح رقم  
 
ال                   ١ یس روش ماشك و توب اجوج رئ ك ی ذا علی رب ھان سید ال ال ال ذا ق ل ھك ودك و  ٢و انت یا ابن ادم تنبا على جوج و ق   و اردك و اق

  فتسقط ٤  و اضرب قوسك من یدك الیسرى و اسقط سھامك من یدك الیمنى ٣لشمال و اتي بك على جبال اسرائیل اصعدك من اقاصي ا
  على وجھ الحقل ٥على جبال اسرائیل انت و كل جیشك و الشعوب الذین معك ابذلك ماكال للطیور الكاسرة من كل نوع و لوحوش الحقل 

  و اعرف ٧ نارا على ماجوج و على الساكنین في الجزائر امنین فیعلمون اني انا الرب   و ارسل٦تسقط الني تكلمت یقول السید الرب    
  ھا ھو قد اتى و ٨باسمي المقدس في وسط شعبي اسرائیل و ال ادع اسمي المقدس ینجس بعد فتعلم االمم اني انا الرب قدوس اسرائیل 

سكان مدن اسرائیل و یشعلون و یحرقون السالح و المجان و االتراس   و یخرج ٩صار یقول السید الرب ھذا ھو الیوم الذي تكلمت عنھ 
  فال یاخذون من الحقل عودا و ال یحتطبون من الوعور النھم ١٠و القسي و السھام و الحراب و الرماح و یوقدون بھا النار سبع سنین 

ا   ١١د الرب یحرقون السالح بالنار و ینھبون الذین نھبوھم و یسلبون الذین سلبوھم یقول السی        و یكون في ذلك الیوم اني اعطي جوج
موضعا ھناك للقبر في اسرائیل و وادي عباریم بشرقي البحر فیسد نفس العابرین و ھناك یدفنون جوجا و جمھوره كلھ و یسمونھ وادي 

 یوم تمجیدي مشھورا   كل شعب االرض یقبرون و یكون لھم١٣  و یقبرھم بیت اسرائیل لیطھروا االرض سبعة اشھر ١٢جمھور جوج 
  و یفرزون اناسا مستدیمین عابرین في االرض قابرین مع العابرین اولئك الذین بقوا على وجھ االرض تطھیرا لھا ١٤یقول السید الرب 

ي وادي    ١٥بعد سبعة اشھر یفحصون    ابرون ف ره الق   فیعبر العابرون في االرض و اذا راى احد عظم انسان یبني بجانبھ صوة حتى یقب
ل    ١٧  و ایضا اسم المدینة ھمونة فیطھرون االرض ١٦جمھور جوج   اح و لك ل جن   و انت یا ابن ادم فھكذا قال السید الرب قل لطائر ك

ا و               أكلوا لحم رائیل لت ال اس ى جب ة عل ة عظیم م ذبیح وحوش البر اجتمعوا و تعالوا احتشدوا من كل جھة الى ذبیحتي التي انا ذابحھا لك
ان        تاك ١٨تشربوا دما    ا من مسمنات باش ران كلھ   و ١٩لون لحم الجبابرة و تشربون دم رؤساء االرض كباش و حمالن و اعتدة و ثی

م         ا لك ات و       ٢٠تاكلون الشحم الى الشبع و تشربون الدم الى السكر من ذبیحتي التي ذبحتھ ل و المركب دتي من الخی ى مائ شبعون عل   فت
ا   ٢١الجبابرة و كل رجال الحرب یقول السید الرب       ي جعلتھ   و اجعل مجدي في االمم و جمیع االمم یرون حكمي الذي اجریتھ و یدي الت

صاعدا         ٢٢علیھم   وم ف ك الی م من ذل رب الھھ ا ال ي ان م         ٢٣  فیعلم بیت اسرائیل ان اثمھم النھ وا ب د اجل رائیل ق ت اس م ان بی م االم   و تعل
م و حجبت وجھي    ٢٤بالسیف خانوني فحجبت وجھي عنھم و سلمتھم لید مضایقیھم فسقطوا كلھم         كنجاستھم و كمعاصیھم فعلت معھ

  فیحملون خزیھم و ٢٦  لذلك ھكذا قال السید الرب االن ارد سبي یعقوب و ارحم كل بیت اسرائیل و اغار على اسمي القدوس ٢٥عنھم 
ف            ین و ال مخی ھم مطمئن اھ   ٢٧كل خیانتھم التي خانوني ایاھا عند سكنھم في ارض اعي ای د ارج اھم من        عن ي ای شعوب و جمع م من ال

  یعلمون اني انا الرب الھھم باجالئي ایاھم الى االمم ثم جمعھم الى ارضھم و ٢٨اراضي اعدائھم و تقدیسي فیھم امام عیون امم كثیرین 
    و ال احجب وجھي عنھم بعد الني سكبت روحي على بیت اسرائیل یقول السید الرب٢٩ال اترك بعد ھناك احدا منھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مسخ  خلرافة حمتَمل كمصدر تنهوما مدراشو ود التلم
  قردة إىل اليهود

  
  لؤي عشري

  
ورد يف القرآن هذه القصة العنصرية اليت استغلها دمحم وال يزال يستغلها متعصبو ومتطرفو املسلمني ضد 

نة اليهودية:   معتنقي د
  
 بـَْنيَ  لَِّما َنَكاًال  َفَجَعْلَناَها) ٦٥( اِسِئنيَ خَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا َهلُمْ  فـَُقْلَنا السَّْبتِ  ِيف  ِمنُكمْ  اْعَتَدْوا الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ {

  ٦٦ -٦٥} البقرة: )٦٦( لِّْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةً  َخْلَفَها َوَما َيَديـَْها
  
ِلكَ  مِّن ِبَشرٍّ  أُنـَبُِّئُكم َهلْ  ُقلْ { َِّ  ِعندَ  َمثُوبَةً  ذَٰ َُّ  لََّعَنهُ  َمنۚ◌  ا ُهمُ  َوَجَعلَ  َعَلْيهِ  َوَغِضبَ  ا  َواْخلََنازِيرَ  اْلِقَرَدةَ  ِمنـْ

ً  َشرٌّ  أُولَِٰئكَ ۚ◌  الطَّاُغوتَ  َوَعَبدَ    ٦٠: } املائدة)٦٠( السَِّبيلِ  َسَواءِ  َعن َوَأَضلُّ  مََّكا
  
ْتِيِهمْ  ِإذْ  السَّْبتِ  ِيف  يـَْعُدونَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الَِّيت  اْلَقْريَةِ  َعنِ  َواْسَأْهلُمْ {  َويـَْومَ  ُشرًَّعا َسْبِتِهمْ  يـَْومَ  ِحيَتانـُُهمْ  َ
ْتِيِهمْ  َال ۙ◌  َيْسِبُتونَ  َال  ِلكَ ۚ◌   َ ُهمْ  أُمَّةٌ  قَاَلتْ  َوِإذْ ) ١٦٣( يـَْفُسُقونَ  َكانُوا ِمبَا نـَبـُْلوُهم َكذَٰ نـْ ۙ◌  قـَْوًما تَِعُظونَ  ملَِ  مِّ
 َُّ ً  ُمَعذِّبـُُهمْ  أَوْ  ُمْهِلُكُهمْ  ا  بِهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فـََلمَّا) ١٦٤( يـَتـَُّقونَ  َوَلَعلَُّهمْ  َربُِّكمْ  ِإَىلٰ  َمْعِذَرةً  قَاُلواۖ◌  َشِديًدا َعَذا

َنا َ  السُّوءِ  َعنِ  يـَنـَْهْونَ  الَِّذينَ  َأَجنيـْ  َعن َعتَـْوا فـََلمَّا) ١٦٥( يـَْفُسُقونَ  َكانُوا ِمبَا بَِئيسٍ  بَِعَذابٍ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَأَخْذ
َذَّنَ  َوِإذْ ) ١٦٦( َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا َهلُمْ  قـُْلَنا َعْنهُ  نـُُهوا مَّا َعَثنَّ  َربُّكَ  َ  َيُسوُمُهمْ  َمن اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَىلٰ  َعَلْيِهمْ  لَيَـبـْ



ُهمُ ۖ◌  أَُممًا اْألَْرضِ  ِيف  َوَقطَّْعَناُهمْ ) ١٦٧( رَِّحيمٌ  لََغُفورٌ  َوِإنَّهُ ۖ◌  اْلِعَقابِ  َلَسرِيعُ  رَبَّكَ  ِإنَّ ۗ◌  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  نـْ  مِّ
ُهمْ  الصَّاِحلُونَ  ِلكَ  ُدونَ  َوِمنـْ ُهمۖ◌  ذَٰ حلََْسَناتِ  َوبـََلْوَ   } األعراف)١٦٨( يـَْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َوالسَّيَِّئاتِ  ِ

  
، املستعرِبني من أين استوحى دمحم تلك األسطورة اليت استعملها كسالح للتشويه ونشر الكراهية ضد اليهود

ه بعض  كسكان أصليني من أهل البلد بل من أقدم من عَمُروها؟الذين كانوا يسكنون يثرب مع العرب   أد
  املصادر اليت احتوت على أساطري شبيهة.

  
مقولة خر فقرة من هذا املقطع،  Kiddushin 72a )املقدسات( كدوشني سفر يف يف التلمود البابلي يرد
  : فيها ورد مماعنصرية ضد البابليني  Rabbi رايبِّ  احلرب عن
  

 بل؛ يف ساتيا بر امسها مدينة وهناك زوجتيهما؛ يتبادالن أخان ا بل يف بركة امسها مدينة هناك....
 ويصيدون يذهبون وهم السبت، يف تفيض مسك بركة فبها القدير، عن عصر يف ارتدت حتولت واليت

ث( السبت يف السمك َ  يوشيا الرايب أعلن لذلك ،)السا   .اليهودية عن واوارتدُّ  ،)همتكفريَ ( محرما
  
 M. Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli Yerushalmi and theيف

Midrashic Literature مرتَمجة إىل هلكوا أو ُدمِّروا، واملعىن واحد يف املصطلحات  الواردة يف هذه الفقرة كلمة ارتدُّوا
  واألفكار الدينية.

: مدينة    يف العراق املعاصرة. يف بغداد الكربىقدمية بر
  

ريخ كتاب وما يقدَّر  وحبسب م، ٨٠٠إىل  ٥٠٠مبا بني  Midrash Tanhuma or tanchumaة مدراش 
بل الوارد ذكرهم يف سفر ٦٠٠إىل  ٤٠٠تقديرات أخرى  م، وجاء فيه أسطورة إضافية عن خرافة بناة برج 

ب نوح/ فصل  ، فجاء عنهم هكذا فيه٩ -١: ١١التكوين   من، Noach/ siman 18)( ١٨يف 
  :، جنتزئ ما يهمناحنماين بن مشويل الرايب بن حنمان الرايب تفسريات



  
، أو كابرت[فلنذهب ونسكن هناك"؛ وأصرَّت : "واقال إحداها منلقد ُصنِّفوا يف ثالث جمموعات. 

م استكربت ، والثالثة من صاحوا: "فلنذهب ونعبد ": "فلنذهب ونشن حرَ ضده [ضد هللا]الثانية ]وعةا
كل األرجاء؛ ومن شتـََّتهم القدوس _مبارٌك هو_ يف  األصنام هناك". فمن قالوا "فلنذهب ونسكن هناك" 

فلنذهب ونعبد  ؛ ومن قالوا: "وشياطنيَ  وأشباحٍ ُمِسُخوا إىل قروٍد " "فلنذهب ونشن حرَ ضده أصرُّوا: 
م) (املزمور دمر _عوقبوا، كما ُوِصَف يف اآلية ( " األصنام هناك َ ). ١٠: )٥٤( ٥٥ رب_ وشتِّْت لسا

  ٨: ١١) التكوين ُهناكَ  ِمنْ  الّربُّ  فَشتـَّتَـُهمُ لذلك فقد قيل: (
  

) فـَّرِْق  ربُّ ألِسنَة أعدائي، فالُعْنُف واخلصاُم رأيتُـُهما يف املدينِة،( ١٠: ٥٥ هاد أسطوري بنص املزموراستش
بل القدمية اليت يف سفر التكوين.    ، وواضح هنا قائل العبارة يستعمل أسطورة برج 

  
لكن  ألعازر، بن إرميا الرايب عن،  أ١٠٩ سنهدرين يف التلمود يفبنحوِه  يرد األسطورة أو املأثور القول وهذا

موعةَ  هللاُ  لَ حوَّ  :وحبسبهفقط،  ٥٥بدون إيراد املزمور   وأشباح قرود إىل" حرً  ونشن فلنصعد" قالْت: اليت ا
   .ليلية وعفاريت وشياطني

  
ريخ كتابة واكتمال التلملود البابلي  يعين  .الفرتة تلك طوال السادس وحىت الثالث القرنني بني فيماوللتذكري 

  آخر أجزاء مضافة له مكتوبة قبل دمحم بقرن من الزمان.
  

 موضوع /Noah نوح فصل، من الطبعة اإلجنليزية ١٨١/ ص ١، جوجاء يف أساطري اليهود للويس جينزبرج
  :The Tower of Babel بل برج
  



ونعُبْدها  أصنامنا، ونضع السماء إىل فلنصعد: "قالوا فمن. املتمرد سلوكهم لطبيعة وفًقا عوقبوا والباقون...
 بعضهم على هللا سلطهم سلحتهم ءِ السما مهامجةَ  اقرتحوا ومن وأشباح، قرود إىل هللاُ  مهُ مسخَ " هناك

 أرجاء كل يف ُشتِّتواسماء ال يف هللا على حرب شن على عزموا ومن احلرب، يف موتى ُصرِعوا حبيث البعض
  .األرض

  
Sanhedrin 109a, Midrash Tanhuma (Tanchuma) /Noach/ siman 18, MHG 1: 186 

 
  (ُمِسَخْت النساًء الاليت أغَوْيَن املالئكَة إىل سرييناٍت) ٢: ١٩وجاء يف سفر إخنوخ 

  
نَّحة نصف جسدها على شكل نساء والنصف اآلخر على كائنات خرافية أنثوية، السريينات:   شكل طيور، جنيات البحر ا

نيني) تغوي البحَّ  لصخور ويغرقون.ندَّاهات البحر يف أساطري اجلريكيني (اليو  ارة الرجال وجتعلهم يغفلون فيصدمون سفنهم 
  والقنطور كائن خرايف يف األساطري اجلريكية نصف بشر من األعلى ونصفه السفلي كحصان. 

  
  قبل امليالد. ١٠٠مكتوبة يف حوايل زمنيا ه وسفر أخنوخ آخر أجزائ

  
ت اخلوري، ديب موسى ترمجة يف كما حرفية برتمجة أو ، ٣٨/ ص ٢ج املنحول التوراة العهدين، بني ما كتا

 الرتمجة هذه يذكر فغايل بولس ترمجة ويف) البحر جنياتِ  يناملتمرد املالئكة نساء وستصبح( ٢: ١٩أخنوخ 
 James ترمجة ويف. )آوى وبناتِ  نعاًمايصرن ( :اجلعزية اإلثيوبيةترمجة أخرى للكلمة  املنت ويف اهلامش، يف

Charlesworth  وترمجةM. Knibb  يفApocrypha of Old Testament, M.Tellias يصرن 
ت، أو مساِلماتٍ   هو وضح كما آخرين مرتمجني لكن ،salamaweyan األصلية اإلثيوبية الكلمة من هاد

 اوخلطً  خاطئة إثيوبية ترمجة اعتربوها _Robert Henry (R. H.) Charlesترمجة _مثل  يف اهلامش نفسه
وكلمة مساملات ال تتسق مع السياق  ،hos eirenaioi, a corruption of eis seiren مها كلمتني بني

  الدال على وقوع عقاب أسطوري.



  
ذه األسطورة  The، ١٢٣/ ص١، جاشبًها ضعيفً  ونقرأ يف أساطري اليهود للويس جينزبرج مجلة شبيهة 

Ten Generations إخنوخ أو إينوخ األجيال العشرة /Enosh:  
  

يًال. فقد جعل ُهللا البحَر وا األصنام، ومل يتأخَّر عقاُب محاقِتهم طو هكذا كان جيل أخنوخ أول من عبد
(يف نص آخر يف  يتعدَّى ختوَمُه، وُغِمَر جزٌء من األرض. ويف ذلك الزمن أيًضا صارت اجلبال صخورًا

، ويف  عًما ومتساوً ن واألراضي الصخرية، حيث قبل ذلك كان كل شيء  اهلامش" وظهرت اجلبال والود
أجساد املوتى  وبدأت، عصر املسيح سوف يستعيد كل شيء وضعه السابق، وصارت أطوال البشر أقصر)

وكانت هناك عاقبة أخرى خلطيئة الوثنية وهي أن حميَّا بشر األجيال التالية مل يعد على شبه وصورة تتعفَّن، 
وا خملوقات القنطور والقرود.....هللا، كما كان ُحمَيَّ    ا آدم وشيث وإخنوخ. بل شا

  
Genesis Rabbah (Bereshit Rabbah) 23: 6, Baratia 32 Middot (in Yalkut 1: 47), Yalkut on 
Genesis 62 التكوين ربا وفي مدراش يلكوت   

  ٦: ٢٣وجاء يف التكوين ر 
  
رديال: "ملاذا عدََّد الكتاب ٢٦: ٤ التكوين )أنوشَ  َوَمسَّاهُ ] أيضًا[ اَبنٌ  ِلِشيتٍ  وُوِلدَ ( . ُسِئَل أ كوهني 

م حىت ذلك الوقت كانوا خملوقني على شبه وصورة  املقدس آدم وشيث وإخنوخ، مث سكَت"؟. فأجاَب: "أل
  هللا، لكن بعد ذلك ُخِلَقْت خملوقاُت القنطور".

ت اجلبال صخورًا وقاحلة، وبدأت جثث املوتى تتعفَّن لقد تغيـََّرت أربعٌة [أشياَء] يف زمن إخنوخ: صار 
  لدود، وصارت وجوه البشر شبيهًة بوجوه القرود، وصاروا ُعرضًة للضرر من الشياطني. 



   العرب وأصنام جیل طوفان نوحالعرب وأصنام جیل طوفان نوحالعرب وأصنام جیل طوفان نوح
  

ك  عند جینزبرجHezekiah، في موضوع حزقیا حدى الھاجادةجاء عن الملك اآلشوري سنحاریب في إ ام مل ، بعدما انھزم أم
  :یھودا حزقیا حسب قول تاریخ الیھود

  
انفي طریقھ للعودة إلى آشور، وجد سنحاریب ھ ك ن  لوح خشب، والتي عبده كصنم، ألن وح م ذت ن ي أنق سفینة الت ن ال ً جزء م

 .  الطوفان
  

Sanhedrin 95b-96a, Tosefta-Targum on 2 Kings 19: 35-37, Ps-Jerome on 2 Chron. 32: 21 
  
  

  ISAAC BLESSES LEVI AND JUDAHوتحت عنوان إسحاق یبارك الوي ویھودا 
 

ا نقرأ أ ن أبیھ ل م ي سرقتھا راحی وراة، واألصنام الت ي الت واردة ف د مذبحة شكیم ال وه بع ا بن ي نھبھ ذ األصنام الت ن یعقوب أخ
أًالبان، فكسرھا قطعا و شجرة وخب زع ال ث ن ل جرزیم، حی وق جب ا تحت بلوطة ف ان دفنھ رة مك ي الحف ا األصنام ف ا بقای  تحتھ

ة، وم ا استخرجھ ن جذور الشجرة ثم غرس الشجرة مرة ثانی ذي الحق ة، وال ھ شكل حمام د ل ان واح ة ك ین األصنام المحطم ًب
  .السامریون وعبدوه

 
his sons slew men, and they kept the idols found among the spoils of Shechem. Therefore, when Jacob prostrated himself 
before God after the bloody outrage at Shechem, He bade him arise, and go to Beth-el and accomplish the vow he had 
vowed there. Before Jacob set out for the holy place to do the bidding of God, he took the idols which were in the 
possession of his sons, and the teraphim which Rachel had stolen from her father, and he shivered them in pieces, and 
buried the bits under an oak upon Mount Gerizim, uprooting the tree with one hand, concealing the remains of the idols in 
the hollow left in the earth, and planting the oak again with one hand.897 Among the destroyed idols was one in the form 
of a dove, and this the Samaritans dug up later and worshipped.  
 
Jubilees 31: 2, Yerushalmi 'Abodah Zarah 5: 44d, Gen.R 81: 3, compare also Julius Africanus in Syncellus, Chron. 107, 
al.86, Rashi and Kimhi on Joshua 24  
 

والذي على أساسھ یتوسع ویوشي سفر الخمسینات وكتابات الربیین في عبودا زاراه من التلمود  ٤- ١: ٣٥قارن التكوین
  : األورشلیمي والتكوین ربا

  

َّثم١( َ قال هللا لیعقوبُ َ َُ ْ ِ ُ ِقم اصعد إلى بیت«: َ ْ َْ ََ ِ ْ ِ ُ إیل وأقم ھناك، واصنع ھناك مذبحا ِ الذي ظھر لك حین ھربت من وجھ عیسو ُ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َّ َْ َ ِْ
َأخیك ِ ُفقال یعقوب لبیتھ ولكل من كان معھ٢. »َ ِّ َُ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َاعزلوا اآللھة ا«: َ َ ِ ُ ِ ْلغریبة التي بینكم وتطھَّروا وأبدلوا ثیابكمْ ُْ َ َُ َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ََّ َُ َ َ ََ ِ َولنقم ونصعد إلى ٣. ْ ِ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ ْ

ِبیت إیل، فأصنع ھناك مذبحا ِ الذي استجاب لي في یوم ضیقتي، وكان معي في الطریق الذي ذھبت فیھ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ْ ََ َّ َّ َّ َِ ِ َ َ َِ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ًَ َفأعط٤. »ْ ْ َ َوا یعقوب َ َُ ْ ْ
َكلَّ اآللھة الغریبة التي في أیدیھم واألقراط التي في آذانھم، فطمرھا یعقوب تحت البطمة التي عند شكیم َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َّ َ َ َّْ ْ ُْ َُ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ِْ ِْ َ ِ.(   

 
 

   من الجزء الرابع The Judgesنقرأ كذلك في فصل القضاة 
  

One of the sinful, a man by the name of Elah, said in reply thereto: "If thou desirest to bring forth the truth, address 
thyself to each of the tribes separately." Kenaz began with his own, the tribe of Judah. The wicked of Judah confessed to 
the sin of worshipping the golden calf, like unto their forefathers in the desert. The Reubenites had burnt sacrifices to 
idols. The Levites said: "We desired to prove whether the Tabernacle is holy." Those of the tribe of Issachar replied: "We 
consulted idols to know what will become of us." The sinners of Zebulon: "We desired to eat the flesh of our sons and 
daughters, to know whether the Lord loves them." The Danites admitted, they had taught their children out of the books 
of the Amorites, which they had hidden then under Mount Abarim, where Kenaz actually found them. The Naphtalites 
confessed to the same transgression, only they had concealed the books in the tent of Elah, and there they were found by 
Kenaz. The Gadites acknowledged having led an immoral life, and the sinners of Asher, that they had found, and had 
hidden under Mount Shechem, the seven golden idols called by the Amorites the holy nymphs the same seven idols which 
had been made in a miraculous way after the deluge by the seven sinners, Canaan, Put, Shelah, Nimrod, Elath, Diul, and 
Shuah. They were of precious stones from Havilah, which radiated light, making night bright as day. Besides, they 
possessed a rare virtue: if a blind Amorite kissed one of the idols, and at the same time touched its eyes, his sight was 



restored. After the sinners of Asher, those of Manasseh made their confession they had desecrated the Sabbath. The 
Ephraimites owned to having sacrificed their children to Moloch. Finally, the Benjamites said: "We desired to prove 
whether the law emanated from God or from Moses." 
 
At the command of God these sinners and all their possessions were burnt with fire at the brook of Pishon. Only the 
Amorite books and the idols of precious stones remained unscathed. Neither fire nor water could do them harm. Kenaz 
decided to consecrate the idols to God, but a revelation came to him, saying: "If God were to accept what has been 
declared anathema, why should not man?" He was assured that God would destroy the things over which human hands 
had no power. Kenaz, acting under Divine instruction, bore them to the summit of a mountain, where an altar was erected. 
The books and the idols were placed upon it, and the people offered many sacrifices and celebrated the whole day as a 
festival. During the night following, Kenaz saw dew rise from the ice in Paradise and descend upon the books. The letters 
of their writing were obliterated by it, and then an angel came and annihilated what was left. During the same night an 
angel carried off the seven gems, and threw them to the bottom of the sea. Meanwhile a second angel brought twelve 
other gems, engraving the names of the twelve sons of Jacob upon them, one name upon each. No two of these gems were 
alike: the first, to bear the name of Reuben, was like sardius; the second, for Simon, like topaz; the third, Levi, like 
emerald; the fourth, Judah, like carbuncle; the fifth, Issachar, like sapphire; the sixth, Zebulon, like jasper; the seventh, 
Dan, like ligure; the eighth, Naphtali, like amethyst; the ninth, Gad, like agate; the tenth, Asher, like chrysolite; the 
eleventh, Joseph, like beryl; and the twelfth, Benjamin, like onyx. 
 
 Yerahmeel 57: 167,  pseudo-Philo(Book of Biblical Antiquities) 

  
ن ھكذا نجد في كتب الدین تبریرات لألفعال اإلجرامیة وانتھاكات حقوق اإلنساعصاة بني إسرائیل، ) حرق( أمر هللا قناز ب 

، وحسب الھاجادة كل مجموعة من أحد األسباط كان لھا إثم معین، وأن سبط أشیر عبد السبعة بتلك الجرائم البشعة المقززة
 وأن تلك األصنام صنعھا بعد الطوفان سبعة  وكان السبط یخبؤونھا تحت جبل شكیم،، جیرانھمأصنام التي عبدھا العموریون

ودیول، وأنھا كانت مصنوعة بطریقة عجیبة من حجارة نادرة تشفي األعمى الذي عصاة منھم كنعان ونمرود وأیلة وشیلة 
، وبنوا مذبحا على جبل إلخ وبدل هللا لھم بعد ....ًیلمسھا ولھا بریق ممیز، وأن قناز والیھود لم یتمكنوا من تحطیمھا فلجؤوا 

من في الھیكل تمثل األسباط االثني عشر، كل واحدة ذلك بسبعة جواھر تذكاریة توضع في البحر  األصنام السبعة  المالكإلقاء
  ).الھیكل(حجر نفیس من نوع مختلف وعلیھا اسم أحد األسباط لتوضع في المعبد 

  
ًھذه أیضا تبدو مشابھة نوعا ما بأسطورة أصنام نوح، لكن ھنا أصنام صنعھا كنعان ونمرود وغیرھم وكما نرى فھذه كلھا . ً

  .من أسطورة عثور العرب على أصنام جیل نوح األسطوري الخرافيأفكار وأساطیر قریبة للغایة 
  

  "قارن مع القرآن
 

ًوقالوا ال تذرن آلھتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال یغوث ویعوق ونسرا ( ُ ُ ُ ُْ َ ً َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ َ َ ًَ ُّ َّ ََّ ُ َْ ًوقد أضلوا كثیرا وال تزد الظالمین إال ضالال} ٢٣{ِ َ َ َْ ََّ ِ َ ِ ِ ِ َِّ ُّ َِ َ َ ًَ َ َ 
ن دون هللا أنصارا } ٢٤{ م م ًمما خطیئاتھم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم یجدوا لھ ُ ًَ َ ََّ َِّ ِّ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ََ َِ ِْ َْ َُ ْ ُ ُُ ِ ن } ٢٥{ْ ى األرض م ذر عل ب ال ت وٌح رَّ ال ن َوق َِ ِ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ

ًالكافرین دیَّارا  َ َ ِ ِ َ   سورة نوح )}٢٦{ْ
 

ي ًاألصنام العربیة كانت أصناما أصیلة العروبة، ناب ابلي العراق ل الب عة من عقائد وخرافات وثنیي العرب، وھي ذات صلة ببع
ة  دوھا خراف وح فعب دوا أصنام ن في صلتھ مع اسم ھبل، وكذلك مناة في صلتھا بعناة الفلسیطینیة السوریة، قصة أن العرب وج

ن  ك ع ة ضعیفة، خاصة فكیف أن قوم نوح یسمون أصنامھم بأسماء عربیة المنشأ والمعنى؟ ناھی ھ خراف وح وطوفان أسطورة ن
ت  ینفیھا كل األدلة العلمیة األركیولوجیة فال توجد ترسیبات لطوفان أغرق كل األرض بعلم طبقات األرض وعلم الحفریات یثب

ذلك ال وم وك اع مزع ا دون أي انقط سلة تطورھ ب األرض وسل ى كوك اة عل صال الحی ات دلات ذا خراف رفض ھك ي ی یل المنطق
واع أشكاوخزعبالت یھودیة تصل ن أن ین م ك المالی أي سفینة ستحمل تل م ح كحكایات لألطفال والعجائز، ف اة حسب عل ل الحی

  : األحیاء، ویزعم مفسرو القرآن
  

ن إسماعیل،  د ب دثنا محم ن یوسف، ح د ب ا محم د هللا النعیمي، أخبرن ن عب أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملیحي، أخبرنا أحمد ب
وح : نا ھشام عن ابن جریج وقال عطاء عن ابن عباسحدثنا إبراھیم بن موسى، حدث وم ن ي ق د ف صارت األوثان التي كانت تعب

ي غطیف  م لبن راد ث ت لم ا یغوث فكان ذیل، وأم ت لھ ا سواع فكان تعبد في العرب بعده، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأم
ر آلل ت لحمی سر فكان ا ن دان، وأم ت لھم ا یعوق فكان بأ، وأم د س سیرهبالجرف عن ي تف ن .  ذي الكالع ذكره ف وروى سفیان ع

ًوال تذرن ودا وال سواعا وال یغوث ویعوق ونسرا: "موسى عن محمد بن قیس قولھ تعالى ً ت أسماء رجال صالحین : قال" ً كان
ومھم ى ق شیطان إل ى ال وا أوح ا ھلك وح، فلم وم ن ن ق موھا : م صابا وس ا أن سون فیھ انوا یجل ي ك سھم الت ي مجال صبوا ف ًأن ان

أن تلك األوثان دفنھا الطوفان وطمھا : وروي عن ابن عباس. بأسمائھم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا ھلك أولئك ونسخ العلم عبدت



ف، والعزى  ت لثقی الالت كان ت للعرب أصنام أخر، ف شیطان لمشركي العرب، وكان التراب، فلم تزل مدفونة حتى أخرجھا ال
   . ف ونائلة وھبل ألھل مكةلسلیم وغطفان وجشم، ومناة لقدید، وإسا

  
دا أن .ھذه القصة كما اكتشفنا ربما لھا أصول ھاجادیة م جی ثال نعل د، م سیة لمحم ً كذلك تمتلئ قصص األنبیاء القرآنیة ومنھا سورة نوح بإسقاطات نف ً

ى الذین كانوا یستغشون بثیابھم كي ال یسمعوا الدعوة ھم قوم قریش وكنانة في مكة ولیس ھذا مما ورد بأص وراة والھاجادة عل ي الت ول قصة نوح ف
وم  ة الق ارھم أشرافا وعلی ًحد سواء، وبسورة أخرى ھي سورة ھود أن قوم نوح طلبوا منھ طرد الضعفاء الفقراء العبید من أتباعھ حتى یتبعوه باعتب

ین (المستكبرین  ذیٌر مب م ن ي لك ھ إن ٌولقد أْرسلنا نوحا إلى قوم ِْ ُّ ِْ ِ ِ ََ َُ َ َ َِّ َ ُ َِ ِْ ً ْ َ یم } ٢٥{َ وم أل ْیكم عذاب ی ي أخاف عل دوا إال هللا إن ٍأن ال تْعب ٍ َِ َ ََ َ َْ َ ُ ََ َ ُْ ُ َ ُ ََ ِّ ِ ِّ َّْ ذین } ٢٦{َّ ال المأل ال َفق ِ ََّ ُْ َ َ َ
أ ْكفروا من قومھ ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذین ھم أراذلنا بادي الرَّ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ً َ َُّ ْ َّْ َِّ َِّ ََ ََ ِّ َ َْ َي وما نرى لكم علْینا من فْضل بْل نظنكم كاذبین َ َِ َِ َ ِ ََ ْ ُْ ُّ َ ُ َُ َ َ ٍَ ََ ا } ٢٧{ِ َقال ی َ َ

ارھون  ا ك تم لھ ا وأن ْیكم أنلزمكموھ ت عل بي وآتاني رْحمة من عنده فعمی َقوم أرأْیتم إن كنت على بینة من رَّ َ َ ُ ِّ ِّ َُ َ َِ َِ َْ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ُْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ ُ ُ ِّ ِّ َ ِّْ ً َ َ ٍ ِ ِ َوی} ٢٨{ْ اال إن َ ھ م ألكم علْی وم ال أْس ْا ق ِ ً َ ِ َ َُ ْ ُ َ َ ِ ْ َ
ون  ا تْجھل م قوم ي أراك م ولكن و ربھ م مالق وا إنھ ذین آمن ا بطارد ال آ أن َأْجري إال على هللا وم ِّ ُ َ َُ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ََ ًَ َ َْ َ ِّ ُْ ْ ُُّ َ َّ ََ َ ََ َ ِ َِ ُ ََّ ِ ِْ َّ ْ ِّ ال} ٢٩{َِ وم من ینصرني من هللا إن طردتھم أف ا ق َوی َ ََ ْ ُ َ ُ ُُّ َ ِ ِ ِ َ ََ ِ ّ َ ِ ْ َ 

َتذكرون  ُ َّ َ ي } ٣٠{َ ا ف م بم ِوال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم الغْیب وال أقول إني ملك وال أقول للذین تزدري أعینكم لن یؤتیھم هللا خْیرا هللا أعل َ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ َُ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ْ ْ ٌ َْ َ َ َ َ َُ ُّ ّ َّ ْ ًّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َ َْ ُْ ِِّ ُ ُ َُ َ َ َِ
َأنفسھم إني إذا لمن ِ َِّ ً ِ ِِّ ْ ِ ُ َ الظالمین َ ِ ِ ادقین } ٣١{َّ َقالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثْرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصَّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َِ َ ِ ْ َ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ْْ ھ هللا إن شاء } ٣٢{ُ أتیكم ب َقال إنما ی ِ ُِ ّ ِ ِ َ َِ َُ َّْ َ
َوما أنتم بمْعجزین  ِ ِ ُ َِ َُ َوال ینفعكم نْصحي إن أر} ٣٣{َ ِ ََ ْ ِ ُ َْ ُ ُ َ َدت أن أنصح لكم إن كان هللا یرید أن یغویكم ھو ربُّكم وإلْیھ تْرجعون َ ُ ُ ُ ََ ِ َ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ُ َ ُِّ َِ َْ ْ ُْ ُِ َ َ َِ ُ ّ َ ُأم یقولون افتراه قْل } ٣٤{ْ ُُ َ ََ ْ َُ ْ َ

َإن افترْیتھ فعلي إْجرامي وأنا بريء مما تْجرمون  ُُ ِّ ََ َ ِ َ َ َُ َ َُّ ٌَّ ِ ْ َ ََ ِ َِ ْ  ھشام أن ھذا بالذات ما كان قد طلبھ زعماء قریش من لكن نعلم من القرآن ومن سیرة ابن) }٣٥{ِ
َوال تطرد الذین یدعون ربَّھم بالغداة والعشي یریدون وْجھھ ما علْیك من حسابھم من شيء وما من حسابك علْیھم من شيء فتطردھم فتكون : (محمد َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُُ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ ْْ ٍْ ٍَ ْ َ ْ ِّْ َ ِّ َ ِّ َ َِ ِِ َ ِ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِِ ْ ْ َّ َ

َن الظالمین ِم َِ ِ   األنعام) }٥٢{َّ
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 ٣٦٩

  املعتقدات األخروية: اجلزء الثالث
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 ٣٧٠

ر   فات آخ داث وص ن أح ث ع دات األحادی صدر لمعتق ادة م ر  الھاج فات آخ داث وص ن أح ث ع دات األحادی صدر لمعتق ادة م ر  الھاج فات آخ داث وص ن أح ث ع دات األحادی صدر لمعتق ادة م الھاج
ص       صر المخل ساعة وع ص      الزمان وعالمات اقتراب ال صر المخل ساعة وع ص      الزمان وعالمات اقتراب ال صر المخل ساعة وع دّي أو  (((الزمان وعالمات اقتراب ال دّي أو  المھ دّي أو  المھ المھ

   المنتظرالمنتظرالمنتظر) ) ) المسیح الیھودّيالمسیح الیھودّيالمسیح الیھودّي
   

ـ       ابلي ل ود الب ة المختصرة للتلم امن   /MICHAEL L. RODKINSON من الترجمة اإلنجلیزی ، ھاجادة /١١الفصل /الجزء الث
  : الكاملة للتلمود البابليSoncino في ترجمة دار ٩٧و٩٦وقد وجدت أن موقع ھذه النصوص ھو في سنھدرین 

  
ن           : ھكذا قال الَربِّي یوحنان    ونھم م نھم ستبرز عی اقون م م، والب ن داوود سینقص رجال العل في الجیل الذي سیأتي فیھ اب

  .عقوبات واألحكام اإللھیة القاسیةتجدد كثیٌر من الالحزن والتحسر، س
  

ي عاموس     : َعلََّم الَربِّیون  وب، ف ا ھو مكت : ٧في ھذه الفترة السبتیة التي فیھا سیظھر ابن داود، في السنة األولى سُینَجز م
   )لحقلھكذا أراني السید الرب وإذا السید الرب قد دعا للمحاكمة بالنار فأكلت الغمر العظیم وأكلت ا٤(٤

  .في السنة الثانیة سترسل سھام المجاعة
َسى           ات، وسُتن ال الطیب في الثالثة مجاعة عظیمة، منھا سیموت الرجال والنساء واألطفال والرجال األتقیاء ورجال األعم

  .التوراة من علمائھ
  .في الرابعة سیكون ھناك رخاء، وقحط

  .ون ویمتعون نفوسھم، وستعود التوراة إلى علمائھافي الخامسة سیكون ھناك رخاء عظیم، وسیأكل الناس ویشرب
  .في السادسة سُتسَمع أصواٌت تقول أن المسح قریب

  .في السابعة ستكون ھناك حرب، وفي آخر السابعة، سیأتي ابن داوود
  

وت دعارة، و    بفي الجیل الذي سیأتي فیھ ابن داوود، ستكون      : اذقال الَربِّي یھو   ى بی ت إل ستحطم  یوت السنھدرین قد حول
 من مدینة إلى أخرى، لكن لن یجدوا أي إحسان، أھل فلسطین سیسافرون. Gablanسیدھش أھل المكان المدعو . الجلیل

م         ذین یخافون اإلث ال       . سُتفسد حكمة الِكتاب، وسُیبَغض الرجال ال ة الك م طبیع ل سیكون لھ ك الجی اء ذل ، وسیكون  بزعم
دوماً  وصار  (١٥: ٥٩ مفقودًا، كما یقرأ في إشعیا    صدقال ك؟    ) الصدق مع ي ذل اذا یعن ذا سیحدث      ق ،م ة أن ھ ي الكلی ل ف ی

  .َبر أبلھتع، ومن یحد عن الشر سُیكمرور األسراب
  

  .الذي یحید عن الشر یعتبر أبلھ في عیون الناس: قالت مدرسة شیال
  

ا  ي نھورای م الَربِّ ی    : علَّ شحب، وس وز ی ھ العج شاب وج یجعل ال ن داوود، س یأتي اب ھ س ذي فی ل ال ام الجی شیوخ أم قف ال
  .الشباب، االبنة ستتمرد على أمھا، سیكون لقادة ذلك الجیل طبیعة الكالب، ولن یخجل االبن عندما یوبخھ أبوه

  
شریر،     : ھناك بورایثة عن الربي نحمیا، یقول   ُیْكَرم الجرل ال في الجیل الذي سیأتي فیھ ابن داوود، ستزید الغطرسة، وس
تعطي الكرم   رام، وس یفتقد االحت اً    وس ر غالی یكون الخم ك س م ذل وفرة، رغ ا ب ة   . ة ثمرتھ ستبع دیان ات س ل الحكوم وك

  .، وال وعظ سینفع)األصغر(
  

ق     (٣٧-٣٦: ٣٢ُیقرأ في التثنیة  : علَّم الربیون  ألن الرب یدین شعبھ وعلى عبیده یشفق حین یرى أن الید قد مضت ولم یب
ق   شاجبون       ) محجوز وال مطل زداد ال ى ی ن داوود حت أتي اب ن ی رجم _المشككون (ل اً )المت ل      ، ووفق ى یق ربیین آخرین حت ل

  . aperutharاألتباع، وطبقًا آلخرین أیضًا حتى تخلو المحافظ من 
  

A
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 ٣٧١

وھذا ألن الَربِّي زیرا وجد الربیین یشغلون أنفسھم بالسؤال عن . وقال بعض اآلخرین حتى یتركوا األمل في أن ُیخلَّصوا    
أتین          أتوسل إلیكم أال  : "فقال لھم . المسیح ات ی یاء التالی ة أش ول أن الثالث ة تق اك بورایث ا ھو، ألن ھن تجعلوا األمر أبعد مم

  .ولدغة الثعبان] األشیاء[المسیح وإیجاد: فجأة بعد ترك كل األمل بصددھم
  

الم   : قال الربي كتینا  ستمر الع رأ      لستة آالف عام سی ا یق ُیدمر، كم سابعة س ف ال ي األل ك      : (، وف ي ذل ده ف رب وح سمو ال وی
  ١٧و١١: ٢إشعیا) لیوما

  
م سالٌم     ) سالمة جزیلة لمحبي شریعتك ولیس لھم معثرة   : (٦٥: ١١٩یقول المزمور : أیضًا قال العلماء   ن یكون لھ أیضًا ل
ة       :  مع ذلك قال الربي شموئیل     .من المضطھدین  ى تكون األسعار عالی ن یجيء حت اآلیة المستشھد بھا تعني أن المسیح ل

  .لكل ضروریات الحیاة
  

ا                : الربي حنانیا قال   د، كم ا ألجل المریض وال توج سمك ُیبَحث عنھ ن ال ة م ى القطع لن یجيء ابن داوود حتى تكون حت
رب      : (ُیقرأ سید ال ول ال ال )حینئذ أنضب میاھھم وأجري أنھارھم كالزیت یق رأ ١٤: ٣٢ حزقی ضاً ، وُیق وم    : ( أی ك الی ي ذل ف

   ٢١: ٢٩حزقیال)  فیعلمون أني أنا الربأنبت قرنًا لبیت اسرائیل و أجعل لك فتح الفم في وسطھم
  

ان    رأ                 : قال الربي یوحن ا ُیق سیح، كم دوم الم ي ق ك األمل ف ل، یمكن ي جی ل باستمرار ف ة تق رى الحكم دما ت ص  (: عن وتخل
اً    ٢٨: ٢٢صموئیل الثاني ) الشعب البائس  ال ثانی ات       :  وق شروَر والعقوب ت ال سببھا  [إذا رأی ة ب رجم _اإللھی ي   ] المت زداد ف ت

ھ      (١٩: ٥٩میاه األنھار، فانتظر المسیح، كما في إشعیا  جیل مثل    رب تدفع دو كنھر فنفخة ال ة   )عندما یأتي الع رأ اآلی  وُتق
رب  : (التي بعدھا  اً  ٢٠: ٥٩ إشعیا )ویأتي الُمخلِّص إلى صھیون وإلى التائبین عن المعصیة في یعقوب یقول ال ال ثانی :  وق

د      (من اآلیة ) كلھ مستقیم. (ر كلھ شریرسیظھر ان داوود إما في جیل كلھ مستقیم أو في آخ     ى االب رار، ال م أب وشعبك كلھ
رب    ١٥( اتمن اآلی ) كلھ شریر ( و ٢١: ٦٠ إشعیا )یرثون االرض  وصار الصدق معدومًا والحائد عن الشر یسلب فرأى ال

دل       یس ع ھ ل ھ أن ي عینی سان، و   ١٦وساء ف یس إن ھ ل رأى أن ره        ف سھ وب صت ذراعھ لنف یس شفیع فخل ھ ل ن أن ر م و تحی  ھ
ة   ١٦-١٥: ٥٩ إشعیا )عضده  ن اآلی ي ال          ( وم دنس اسمي، و كرامت ف ی ھ كی ل، ألن سي أفع ن أجل نف سي، م ل نف ن أج م

  ١١: ٤٨ إشعیا)أعطیھا آلخر
  

ھ   ال راْب ھر     : Rabhق سعة أش رائیَل لت روُم إس م ال ى تحك ن داوود حت أتي اب ر (ال ی ضًا  Yoma p.13انظ ر أی  ،وانظ
  )المراجع ھناك

  
رأ   : لربي ألعازاریثة عن ا  بوراھناك   ا ُیق َل،     ١٠: (ستكون أیام المسیح أربعین سنة، كم َك اْلِجی تُّ ذِل َنًة َمَق یَن َس تُ  َأْرَبِع : َوُقْل

  ١٠: ٩٥ المزمور).»ُھْم َشْعٌب َضالٌّ َقْلُبُھْم، َوُھْم َلْم َیْعِرُفوا ُسُبِلي«
  

رأ    : ك بورایثة أخرى  ھنا َك          َوَت٢(: ستكون أیام المسیح أربعین سنة، كما یق رَّبُّ ِإلُھ َك ال اَر ِب ا َس ي ِفیَھ ِق الَِّت لَّ الطَِّری َذكَُّر ُك َت
كَ           ي َقْلِب ا ِف ِرَف َم َك ِلَیْع ِذلََّك َوُیَجرَِّب ْي ُی اَیاُه َأْم َال؟   : ھِذِه اَألْرَبِعیَن َسَنًة ِفي اْلَقْفِر، ِلَك ُظ َوَص َك    ٣َأَتْحَف َك َوَأْطَعَم َك َوَأَجاَع َفَأَذلَّ

ِذي َلْم َتُكْن َتْعِرُفُھ َوَال َعَرَفُھ آَباُؤَك، ِلَكْي ُیَعلَِّمَك َأنَُّھ َلْیَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َیْحَیا اِإلْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َما َیْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ  اْلَمنَّ الَّ 
َسانُ   ا اِإلْن ة).َیْحَی َك،  ١٤(، و٣-٢: ٨  التثنی ْن َرْحَمِت َداِة ِم ِبْعَنا ِباْلَغ ا  َأْش لَّ َأیَّاِمَن َرَح ُك َتِھَج َوَنْف ا   ١٥.  َفَنْب ي ِفیَھ اِم الَِّت ا َكاَألیَّ َفرِّْحَن

  ١٥-١٤: ٩٠ المزمور).َأْذَلْلَتَنا، َكالسِِّنیِن الَِّتي َرَأْیَنا ِفیَھا َشرا
  

  .ي ألعازارھكا قال الربِّ. إذن فكما أن رحلتھم في البریة قد كانت أربعین سنة، كذلك سیكون طول أیام المسیح
  

َرامَ  ١٣ (١٣: ١٥أربعمئة عام، كما في التكوین: إال أن الَربِّي دوسا قال    اَل َألْب ي       «: َفَق ا ِف َیُكوُن َغِریًب ْسَلَك َس ا َأنَّ َن ْم َیِقیًن اْعَل
ر    وكما تقرأ اآل ).َفُیِذلُّوَنُھْم َأْرَبَع ِمَئِة َسَنةٍ  . َأْرٍض َلْیَسْت َلُھْم، َوُیْسَتْعَبُدوَن َلُھمْ     ي المزامی ذكر ف َداِة   ١٤(یة اآلنفة ال ِبْعَنا ِباْلَغ َأْش

ا        لَّ َأیَّاِمَن را          ١٥. ِمْن َرْحَمِتَك، َفَنْبَتِھَج َوَنْفَرَح ُك ا َش ا ِفیَھ ي َرَأْیَن سِِّنیِن الَِّت ا، َكال ا َأْذَلْلَتَن ي ِفیَھ اِم الَِّت ا َكاَألیَّ ور ).َفرِّْحَن : ٩٠ المزم
  .، إذن فھي أربعمئة سنة١٥-١٤
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 ٣٧٢

ون    * ي      _ سنقوم بعرض نصوص األحادیث المماثلة لما قالھ الربی ا ورد ف شابھ بوضوح لم ان یاشت   وھو م ل فاھوم  تأوی
  :أذكر مالحظاتيس ثم _عند الزردشتیین

  
  :من صحیح البخاري -
  

 َحدََّثَنا ِعْمَراُن ْبُن َمْیَسَرَة َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َأِبي التَّیَّاِح َعْن َأَنِس َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - ٨٠
  .َت اْلَجْھُل َوُیْشَرَب اْلَخْمُر َوَیْظَھَر الزَِّناِإنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن ُیْرَفَع اْلِعْلُم َوَیْثُب

  
 َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ُشْعَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس َقاَل َلُأَحدَِّثنَُّكْم َحِدیًثا َلا ُیَحدُِّثُكْم َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُت َرُسوَل - ٨١

َلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن َیِقلَّ اْلِعْلُم َوَیْظَھَر اْلَجْھُل َوَیْظَھَر الزَِّنا َوَتْكُثَر النَِّساُء َوَیِقلَّ الرَِّجاُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َع
  َحتَّى َیُكوَن ِلَخْمِسیَن اْمَرَأًة اْلَقیُِّم اْلَواِحُد

  
َراِھیَم َقاَل َأْخَبَرَنا َحْنَظَلُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن َعْن َساِلٍم َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ  َحدََّثَنا اْلَمكِّيُّ ْبُن ِإْب- ٨٥

ِھ َوَما اْلَھْرُج َفَقاَل َھَكَذا ِبَیِدِه َفَحرََّفَھا َكَأنَّھ ُیِریُد َوَسلََّم َقاَل ُیْقَبُض اْلِعْلُم َوَیْظَھُر اْلَجْھُل َواْلِفَتُن َوَیْكُثُر اْلَھْرُج ِقیَل َیا َرُسوَل اللَّ
  اْلَقْتَل
 َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي ُأَوْیٍس َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص - ١٠٠

ْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ اللََّھ َلا َیْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا َیْنَتِزُعُھ ِمْن اْلِعَباِد َوَلِكْن َیْقِبُض اْلِعْلَم َقاَل َسِم
اًلا َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْیِر ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا َقاَل اْلِفَرْبِريُّ َحدََّثَنا ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإَذا َلْم ُیْبِق َعاِلًما اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجھَّ

  َعبَّاٌس َقاَل َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن ِھَشاٍم َنْحَوُه
  

ا َأُبو الزَِّناِد َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َقاَل َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َقاَل َأْخَبَرَن-  ١٠٣٦
ْكُثَر اْلَھْرُج النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُیْقَبَض اْلِعْلُم َوَتْكُثَر الزََّلاِزُل َوَیَتَقاَرَب الزََّماُن َوَتْظَھَر اْلِفَتُن َوَی

  َوُھَو اْلَقْتُل اْلَقْتُل َحتَّى َیْكُثَر ِفیُكْم اْلَماُل َفَیِفیَض
  

 َحدََّثَنا َعِليٌّ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْبُن ِشَھاٍب َقاَل َأْخَبَرِني ُعْرَوُة َسِمْعُت ُأَساَمَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َأْشَرَف النَِّبيُّ -  ١٨٧٨
لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى ُأُطٍم ِمْن آَطاِم اْلَمِدیَنِة َفَقاَل َھْل َتَرْوَن َما َأَرى ِإنِّي َلَأَرى َمَواِقَع اْلِفَتِن ِخَلاَل ُبُیوِتُكْم َكَمَواِقِع اْلَقْطِر َص
  َتاَبَعُھ َمْعَمٌر َوُسَلْیَماُن ْبُن َكِثیٍر َعْن الزُّْھِريِّ* 
  

دََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي ُأَوْیٍس َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َصْعَصَعَة  َح-  ٣٣٠٠
ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیوِشَك َأْن َیُكوَن َخْیَر َماِل َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّ

  الرَُّجِل َغَنٌم َیْتَبُع ِبَھا َشَعَف اْلِجَباِل َوَمَواِقَع اْلَقْطِر َیِفرُّ ِبِدیِنِھ ِمْن اْلِفَتِن
  

 اْلَماِجُشوِن َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َصْعَصَعَة َعْن َأِبیِھ َعْن  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َأِبي َسَلَمَة ْبِن-  ٣٦٠٠
َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل ِلي ِإنِّي َأَراَك ُتِحبُّ اْلَغَنَم َوَتتَِّخُذَھا َفَأْصِلْحَھا َوَأْصِلْح ُرَعاَمَھا َفِإنِّي َسِمْعُت 

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َتُكوُن اْلَغَنُم ِفیِھ َخْیَر َماِل اْلُمْسِلِم َیْتَبُع ِبَھا َشَعَف اْلِجَباِل َأْو َسَعَف النَِّبيَّ
  اْلِجَباِل ِفي َمَواِقِع اْلَقْطِر َیِفرُّ ِبِدیِنِھ ِمْن اْلِفَتِن

  
ْبُد اْلَعِزیِز اْلُأَوْیِسيُّ َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم َعْن َصاِلِح ْبِن َكْیَساَن َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن اْبِن اْلُمَسیَِّب َوَأِبي َسَلَمَة ْبِن  َحدََّثَنا َع-  ٣٦٠١

َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَتُكوُن ِفَتٌن اْلَقاِعُد ِفیَھا َخْیٌر ِمْن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ 
اْلَقاِئِم َواْلَقاِئُم ِفیَھا َخْیٌر ِمْن اْلَماِشي َواْلَماِشي ِفیَھا َخْیٌر ِمْن السَّاِعي َوَمْن ُیْشِرْف َلَھا َتْسَتْشِرْفُھ َوَمْن َوَجَد َمْلَجًأ َأْو َمَعاًذا 

  َفْلَیُعْذ ِبِھ

A
Text Box
عن تقارب الزمان جاء في الآثار التوراتية 19: 13 (Pseudo-Philo's Biblical Antiquities) ما ترجمتي له: لكن هذه السماء ستكون أمامي مثل سحابة عابرة بسرعة وستمضي مثل يوم الأمس. وعندما يقترب وقت زيارتي للعالَم، سوف آمر السنوات وآمر الأزمنة فتقصُرُ، وسوف تُسرِعُ النجومُ وسوف يُعَجِّل ضوءُ الشمس مغيبَه ولن يبقى ضوء القمر. لأني سوف أُسرِعُ لإنهاضِكم من نومكم لكي يسكن المستحقون للحياة في موضع القداسة الذي أَرَيْتُكَ إياهُ  



 ٣٧٣

 َوَقاَل ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدََّثَنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر َحدََّثَنا َعِطیَُّة ْبُن َقْیٍس اْلِكَلاِبيُّ -٥٥٩٠
ْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َغْنٍم اْلَأْشَعِريُّ َقاَل َحدََّثِني َأُبو َعاِمٍر َأْو َأُبو َماِلٍك اْلَأْشَعِريُّ َواللَِّھ َما َكَذَبِني َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َحدََّثَنا َع

ْلَحِریَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاِزَف َوَلَیْنِزَلنَّ َأْقَواٌم ِإَلى َجْنِب َعَلٍم َیُروُح َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلَیُكوَننَّ ِمْن ُأمَِّتي َأْقَواٌم َیْسَتِحلُّوَن اْلِحَر َوا
ِریَن ِقَرَدًة َعَلْیِھْم ِبَساِرَحٍة َلُھْم َیْأِتیِھْم َیْعِني اْلَفِقیَر ِلَحاَجٍة َفَیُقوُلوَن اْرِجْع ِإَلْیَنا َغًدا َفُیَبیُِّتُھْم اللَُّھ َوَیَضُع اْلَعَلَم َوَیْمَسُخ آَخ

  َوَخَناِزیَر ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن َحدََّثَنا ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن َحدََّثَنا ِھَلاُل ْبُن َعِليٍّ َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ -  ٦٤٩٦
للَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا ُضیَِّعْت اْلَأَماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعَة َقاَل َكْیَف ِإَضاَعُتَھا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل ِإَذا َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل ا

  ُأْسِنَد اْلَأْمُر ِإَلى َغْیِر َأْھِلِھ َفاْنَتِظْر السَّاَعَة
  

 َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َحدََّثَنا ُحَذْیَفُة َقاَل َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر-  ٦٤٩٧
ْت ِفي َجْذِر ُقُلوِب الرَِّجاِل ُثمَّ َعِلُموا ِمْن اْلُقْرآِن اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِدیَثْیِن َرَأْیُت َأَحَدُھَما َوَأَنا َأْنَتِظُر اْلآَخَر َحدََّثَنا َأنَّ اْلَأَماَنَة َنَزَل

ُثمَّ َعِلُموا ِمْن السُّنَِّة َوَحدََّثَنا َعْن َرْفِعَھا َقاَل َیَناُم الرَُّجُل النَّْوَمَة َفُتْقَبُض اْلَأَماَنُة ِمْن َقْلِبِھ َفَیَظلُّ َأَثُرَھا ِمْثَل َأَثِر اْلَوْكِت ُثمَّ َیَناُم 
لنَّْوَمَة َفُتْقَبُض َفَیْبَقى َأَثُرَھا ِمْثَل اْلَمْجِل َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُھ َعَلى ِرْجِلَك َفَنِفَط َفَتَراُه ُمْنَتِبًرا َوَلْیَس ِفیِھ َشْيٌء َفُیْصِبُح النَّاُس ا

اٍن َرُجًلا َأِمیًنا َوُیَقاُل ِللرَُّجِل َما َأْعَقَلُھ َوَما َأْظَرَفُھ َوَما َأْجَلَدُه َوَما ِفي َیَتَباَیُعوَن َفَلا َیَكاُد َأَحٌد ُیَؤدِّي اْلَأَماَنَة َفُیَقاُل ِإنَّ ِفي َبِني ُفَل
 اْلِإْسَلاُم َوِإْن َكاَن َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإیَماٍن َوَلَقْد َأَتى َعَليَّ َزَماٌن َوَما ُأَباِلي َأیَُّكْم َباَیْعُت َلِئْن َكاَن ُمْسِلًما َردَُّه َعَليَّ

  َنْصَراِنیا َردَُّه َعَليَّ َساِعیِھ َفَأمَّا اْلَیْوَم َفَما ُكْنُت ُأَباِیُع ِإلَّا ُفَلاًنا َوُفَلاًنا
  

ِدیًثا َلا ُیَحدُِّثُكُموُه َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُتُھ ِمْن  َأْخَبَرَنا َداُوُد ْبُن َشِبیٍب َحدََّثَنا َھمَّاٌم َعْن َقَتاَدَة َأْخَبَرَنا َأَنٌس َقاَل َلُأَحدَِّثنَُّكْم َح-  ٦٨٠٨
النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َتُقوُم السَّاَعُة َوِإمَّا َقاَل ِمْن َأْشَراِط السَّاَعِة َأْن ُیْرَفَع 

  َیْظَھَر اْلَجْھُل َوُیْشَرَب اْلَخْمُر َوَیْظَھَر الزَِّنا َوَیِقلَّ الرَِّجاُل َوَیْكُثَر النَِّساُء َحتَّى َیُكوَن ِلْلَخْمِسیَن اْمَرَأًة اْلَقیُِّم اْلَواِحُداْلِعْلُم َو
  

َشِقیٍق َقاَل ُكْنُت َمَع َعْبِد اللَِّھ َوَأِبي ُموَسى َفَقاَلا َقاَل النَِّبيُّ  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن ُموَسى َعْن اْلَأْعَمِش َعْن -  ٧٠٦٢
  َقْتُلَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ َبْیَن َیَدْي السَّاَعِة َلَأیَّاًما َیْنِزُل ِفیَھا اْلَجْھُل َوُیْرَفُع ِفیَھا اْلِعْلُم َوَیْكُثُر ِفیَھا اْلَھْرُج َواْلَھْرُج اْل

 
 َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا َشِقیٌق َقاَل َجَلَس َعْبُد اللَِّھ َوَأُبو ُموَسى َفَتَحدََّثا َفَقاَل َأُبو -  ٧٠٦٤

اَعِة َأیَّاًما ُیْرَفُع ِفیَھا اْلِعْلُم َوَیْنِزُل ِفیَھا اْلَجْھُل َوَیْكُثُر ِفیَھا اْلَھْرُج ُموَسى َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ َبْیَن َیَدْي السَّ
َرِضَي اللَُّھ َواْلَھْرُج اْلَقْتُل َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َواِئٍل َقاَل ِإنِّي َلَجاِلٌس َمَع َعْبِد اللَِّھ َوَأِبي ُموَسى 

  َعْنُھَما َفَقاَل َأُبو ُموَسى َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْثَلُھ َواْلَھْرُج ِبِلَساِن اْلَحَبَشِة اْلَقْتُل
 

ِبي َواِئٍل َعْن َعْبِد اللَِّھ َوَأْحِسُبُھ َرَفَعُھ َقاَل َبْیَن  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َواِصٍل َعْن َأ-  ٧٠٦٦
َیَدْي السَّاَعِة َأیَّاُم اْلَھْرِج َیُزوُل ِفیَھا اْلِعْلُم َوَیْظَھُر ِفیَھا اْلَجْھُل َقاَل َأُبو ُموَسى َواْلَھْرُج اْلَقْتُل ِبِلَساِن اْلَحَبَشِة َوَقاَل َأُبو َعَواَنَة 

 َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن اْلَأْشَعِريِّ َأنَُّھ َقاَل ِلَعْبِد اللَِّھ َتْعَلُم اْلَأیَّاَم الَِّتي َذَكَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأیَّاَم اْلَھْرِج َنْحَوُه َعْن َعاِصٍم
  َیُقوُل ِمْن ِشَراِر النَّاِس َمْن ُتْدِرْكُھْم السَّاَعُة َوُھْم َأْحَیاٌءَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

  
 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن الزَُّبْیِر ْبِن َعِديٍّ َقاَل َأَتْیَنا َأَنَس ْبَن َماِلٍك َفَشَكْوَنا ِإَلْیِھ َما َنْلَقى ِمْن اْلَحجَّاِج -  ٧٠٦٨

  َقاَل اْصِبُروا َفِإنَُّھ َلا َیْأِتي َعَلْیُكْم َزَماٌن ِإلَّا الَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُھ َحتَّى َتْلَقْوا َربَُّكْم َسِمْعُتُھ ِمْن َنِبیُِّكْم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّمَف
  
  
  
  



 ٣٧٤

ا   َحدََّثَنا اْلُحَمْیِديُّ َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلمٍ   - ٣١٧٦  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن اْلَعَلاِء ْبِن َزْبٍر َقاَل َسِمْعُت ُبْسَر ْبَن ُعَبْیِد اللَِّھ َأنَُّھ َسِمَع َأَب
ي      َو ِف الَ   ِإْدِریَس َقاَل َسِمْعُت َعْوَف ْبَن َماِلٍك َقاَل َأَتْیُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك َوُھ ْن َأَدٍم َفَق ٍة ِم ُدْد    ُقبَّ اْع

ُل               ى الرَُّج ى ُیْعَط اِل َحتَّ ُة اْلَم ِستا َبْیَن َیَدْي السَّاَعِة َمْوِتي ُثمَّ َفْتُح َبْیِت اْلَمْقِدِس ُثمَّ ُمْوَتاٌن َیْأُخُذ ِفیُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم ُثمَّ اْسِتَفاَض
مَّ      اِخًطا ُث لُّ َس اٍر َفَیَظ َة ِدیَن ِدُروَن                 ِماَئ َفِر َفَیْغ ي اْلَأْص ْیَن َبِن َنُكْم َوَب وُن َبْی ٌة َتُك مَّ ُھْدَن ُھ ُث ا َدَخَلْت َرِب ِإلَّ ْن اْلَع ٌت ِم ى َبْی ا َیْبَق ٌة َل  ِفْتَن

  َفَیْأُتوَنُكْم َتْحَت َثَماِنیَن َغاَیًة َتْحَت ُكلِّ َغاَیٍة اْثَنا َعَشَر َأْلًفا

  

  : من صحیح مسلم-
  
و     حدثنا أ  ] ١٨٤٣[  دثنا أب ع ح وح بو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو األحوص ووكیع ح وحدثني أبو سعید األشج حدثنا وكی

م       ونس كلھ ن ی سى ب كریب وابن نمیر قاال حدثنا أبو معاویة ح وحدثنا إسحاق بن إبراھیم وعلي بن خشرم قاال أخبرنا عی
ال       عن األعمش ح وحدثنا عثمان بن أبي شیبة واللفظ لھ حدثنا جریر عن  ال ق د اهللا ق ن عب ن وھب ع  األعمش عن زید ب

ك        ا ذل ن أدرك من أمر م رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إنھا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونھا قالوا یا رسول اهللا كیف ت
  قال تؤدون الحق الذي علیكم وتسألون اهللا الذي لكم 

    
اق أخبرنا وقال زھیر حدثنا جریر عن األعمش عن زید حدثنا زھیر بن حرب وإسحاق بن إبراھیم قال إسح     ] ١٨٤٤ [ 

بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد اهللا بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة  
ا              زال فمن ا من ي سفر فنزلن لم ف ھ وس ن  والناس مجتمعون علیھ فأتیتھم فجلست إلیھ فقال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا علی م

ة                   لم الصالة جامع ھ وس ادي رسول اهللا صلى اهللا علی ادى من ي جشره إذ ن ن ھو ف ا م ن ینتضل ومن یصلح خباءه ومنا م
ھ         ا یعلم ر م فاجتمعنا إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال إنھ لم یكن نبي قبلي إال كان حقا علیھ أن یدل أمتھ على خی

ة  لھم وینذرھم شر ما یعلمھ لھم وإن أمتكم ھذ       ه جعل عافیتھا في أولھا وسیصیب آخرھا بالء وأمور تنكرونھا وتجيء فتن
فیرقق بعضھا بعضا وتجيء الفتنة فیقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فیقول المؤمن ھذه ھذه فمن أحب       

ى الن       أت إل ھ     أن یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتأتھ منیتھ وھو یؤمن باهللا والیوم اآلخر ولی ؤتى إلی ذي یحب أن ی اس ال
ھ          دنوت من ق اآلخر ف ومن بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ فلیطعھ إن استطاع فإن جاء آخر ینازعھ فاضربوا عن
اي         ال سمعتھ أذن ھ وق ھ بیدی ھ وقلب فقلت لھ أنشدك اهللا آنت سمعت ھذا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأھوى إلى أذنی

ول            ووعاه قلبي فقلت     سنا واهللا یق ل أنف ا بالباطل ونقت ا بینن ا أن نأكل أموالن ة یأمرن ن عمك معاوی ذین    { لھ ھذا ب ا ال ا أیھ ی
قال }  آمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحیما         

  ي معصیة اهللا فسكت ساعة ثم قال أطعھ في طاعة اهللا واعصھ ف
  
ال رسول اهللا صلى اهللا       ] ٢٦٧١[  ال ق حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التیاح حدثني أنس بن مالك ق

  علیھ وسلم من أشراط الساعة أن یرفع العلم ویثبت الجھل ویشرب الخمر ویظھر الزنى 
    
ن            حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قاال حدثنا مح    ] ٢٦٧١[  س ب ن أن دث ع ادة یح دثنا شعبة سمعت قت ر ح ن جعف د ب م

ن أشراط                 ھ إن م دي سمعھ من د بع دثكم أح لم ال یح ھ وس ن رسول اهللا صلى اهللا علی معتھ م مالك قال أال أحدثكم حدیثا س
سین                  ى یكون لخم ساء حت ى الن ذھب الرجال وتبق شرب الخمر وی ى وی شو الزن م ویظھر الجھل ویف الساعة أن یرفع العل

   قیم واحد امرأة
  
ھ           ] ٢٦٧٢[  ظ ل ج واللف و سعید األش حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نمیر حدثنا وكیع وأبي قاال حدثنا األعمش ح وحدثني أب

ھ              ال رسول اهللا صلى اهللا علی اال ق ي موسى فق د اهللا وأب ع عب سا م ت جال حدثنا وكیع حدثنا األعمش عن أبي وائل قال كن
  رفع فیھا العلم وینزل فیھا الجھل ویكثر فیھا الھرج والھرج القتل وسلم إن بین یدي الساعة أیاما ی

     



 ٣٧٥

ن عوف          ] ١٥٧[  حدثني حرملة بن یحیى أخبرنا بن وھب أخبرني یونس عن بن شھاب حدثني حمید بن عبد الرحمن ب
تن ویلق                ر الف م وتظھ بض العل ان ویق ارب الزم لم یتق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق ر   أن أبا ھریرة ق شح ویكث ى ال

  الھرج قالوا وما الھرج قال القتل 
    

د                  ] ١٥٧ [  ن عب د ب دثني حمی ن الزھري ح ا شعیب ع ان أخبرن و الیم ا أب حدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي أخبرن
  الرحمن الزھري أن أبا ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم ثم ذكر مثلھ 

    
ي                  ] ١٥٧ [  ن النب رة ع ي ھری ن أب ن سعید ع ن الزھري ع ن معمر ع حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا عبد األعلى ع

  صلى اهللا علیھ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العلم ثم ذكر مثل حدیثھما 
    

ن           ] ١٥٧ [  ر ع ن جعف ون ب دثنا إسماعیل یعن ي      حدثنا یحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر قالوا ح ن أب ھ ع ن أبی العالء ع
رة          ي ھری ن أب ھریرة ح وحدثنا بن نمیر وأبو كریب وعمرو الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سلیمان عن حنظلة عن سالم ع
ا      ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ھمام بن منبھ عن أبي ھریرة ح وحدثني أبو الطاھر أخبرن

دیث             بن وھب عن عمرو بن الحارث   ل ح لم بمث ھ وس ي صلى اهللا علی ن النب ال ع م ق رة كلھ ي ھری ن أب  عن أبي یونس ع
  الزھري عن حمید عن أبي ھریرة غیر أنھم لم یذكروا ویلقى الشح 

    
ول             ] ٢٦٧٣ [  ن العاص یق ن عمرو ب د اهللا ب ھ سمعت عب ن أبی حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا جریر عن ھشام بن عروة ع

بض          سمعت رسول اهللا صلى ا     م بق بض العل ن یق اس ولك ن الن ا ینتزعھ م هللا علیھ وسلم یقول إن اهللا ال یقبض العلم انتزاع
  العلماء حتى إذا لم یترك عالما اتخذ الناس رؤسا جھاال فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا 

    
ن     حدثنا حرملة بن یحیى التجیبي أخبرنا عبد اهللا بن وھب حدثني أبو شریح أن     ] ٢٦٧٣[  ن عروة ب ھ ع أبا األسود حدث

ي          ن النب الزبیر قال قالت لي عائشة یا بن أختي بلغني أن عبد اهللا بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقھ فسائلھ فإنھ قد حمل ع
ال عروة                لم ق ھ وس ن رسول اهللا صلى اهللا علی ذكرھا ع ن أشیاء ی ساءلتھ ع ھ ف ال فلقیت صلى اهللا علیھ وسلم علما كثیرا ق

ذكر أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال إن اهللا ال ینتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن یقبض العلماء فیرفع العلم فكان فیما   
ك      ذلك أعظمت ذل معھم ویبقى في الناس رؤسا جھاال یفتونھم بغیر علم فیضلون ویضلون قال عروة فلما حدثت عائشة ب

د   وأنكرتھ قالت أحدثك أنھ سمع النبي صلى اهللا علیھ و    سلم یقول ھذا قال عروة حتى إذا كان قابل قالت لھ إن بن عمرو ق
ي                  ھ ف دثني ب ا ح ي نحو م ذكره ل ساءلتھ ف ھ ف ال فلقیت م ق ي العل قدم فالقھ ثم فاتحھ حتى تسألھ عن الحدیث الذي ذكره لك ف

  م ینقصمرتھ األولى قال عروة فلما أخبرتھا بذلك قالت ما أحسبھ إال قد صدق أراه لم یزد فیھ شیئا ول
  
حدثني عمرو الناقد حدثنا األسود بن عامر حدثنا زھیر عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة قال    ] ٢٩٠٣[ 

ذا           قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم تبلغ المساكن إھاب أو یھاب قال زھیر قلت لسھیل فكم ذلك من المدینة قال كذا وك
  میال 

  
ن                حدثني محمد بن رافع    ] ٢٩٠٦[  ا معمر ع رزاق أخبرن د ال دثنا عب ع ح ن راف ال ب ا وق د أخبرن ال عب  وعبد بن حمید ق

ات            ى تضطرب ألی ساعة حت وم ال لم ال تق ھ وس الزھري عن بن المسیب عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
  نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدھا دوس في الجاھلیة بتبالة 

    
ن الحارث                حدث ] ٢٩٠٧ [  د ب دثنا خال اال ح ن ق ي مع ظ ألب د الرقاشي واللف ن یزی د ب نا أبو كامل الجحدري وأبو معن زی

لم         حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن األسود بن العالء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
زل اهللا  یقول ال یذھب اللیل والنھار حتى تعبد الالت والعزى فقلت یا رسو   ذي أرسل    { ل اهللا إن كنت ألظن حین أن و ال ھ



 ٣٧٦

أن ذلك تاما قال انھ سیكون من ذلك ما شاء اهللا }  رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون 
  دین آبائھم ثم یبعث اهللا ریحا طیبة فتوفي كل من في قلبھ مثقال حبھ خردل من إیمان فیبقى من ال خیر فیھ فیرجعون إلى 

    
رة أن رسول            ] ١٥٧[  ي ھری ن أب ن األعرج ع حدثنا قتیبة بن سعید عن مالك بن أنس فیما قرئ علیھ عن أبي الزناد ع

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ال تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتني مكانھ 
    

ن        حدثنا عبد اهللا بن عمر بن محمد بن أبان    ] ١٥٧ [  دثنا ب اال ح ان ق ن أب ظ الب اعي واللف  بن صالح ومحمد بن یزید الرف
ده ال                     سي بی ذي نف لم وال ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق رة ق ي ھری ن أب فضیل عن أبي إسماعیل عن أبي حازم ع

یس ب                ر ول ذا القب ان صاحب ھ ت مك ي كن ا لیتن ول ی ھ ویق دین إال  تذھب الدنیا حتى یمر الرجل على القبر فیتمرغ علی ھ ال
  البالء 

    
ال             ] ٢٩٠٨ [  ال ق رة ق ي ھری ن أب ي حازم ع ن أب سان ع وحدثنا بن أبي عمر المكي حدثنا مروان عن یزید وھو بن كی

ول       دري المقت ل وال ی النبي صلى اهللا علیھ وسلم والذي نفسي بیده لیأتین على الناس زمان ال یدري القاتل في أي شيء قت
  على أي شيء قتل 

    
ي إسماعیل                   ] ٢٩٠٨ [  ن أب ن فضیل ع د ب دثنا محم اال ح ى ق د األعل ن عب ان وواصل ب ن أب ن عمر ب وحدثنا عبد اهللا ب

ى             دنیا حت ذھب ال ده ال ت سي بی ذي نف لم وال ھ وس األسلمي عن أبي حازم عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
ی      ول ف ي           یأتي على الناس یوم ال یدري القاتل فیم قتل وال المقت ول ف ل والمقت ال الھرج القات ك ق ف یكون ذل ل كی ل فقی م قت

  النار وفي روایة بن أبان قال ھو یزید بن كیسان عن أبي إسماعیل لم یذكر األسلمي 
  
ن      ] ٢٩٣٧[  حدثنا أبو خیثمة زھیر بن حرب حدثنا الولید بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثني یحیى ب

ن سمعان      جابر الطائي قاضي حمص    واس ب  حدثني عبد الرحمن بن جبیر عن أبیھ جبیر بن نفیر الحضرمي أنھ سمع الن
ن               ن جابر ع د ب ن یزی رحمن ب د ال دثنا عب سلم ح الكالبي ح وحدثني محمد بن مھران الرازي واللفظ لھ حدثنا الولید بن م

ن النواس بن سمعان قال ذكر رسول   یحیى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن أبیھ جبیر بن نفیر ع        
ا                 ك فین ھ عرف ذل ا إلی ا رحن اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الدجال ذات غداة فخفض فیھ ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلم
دجال                ر ال ال غی ة النخل فق ي طائف فقال ما شأنكم قلنا یا رسول اهللا ذكرت الدجال غداة فخفضت فیھ ورفعت حتى ظنناه ف

ل          أخوفني علیكم  ى ك ي عل سھ واهللا خلیفت امرؤ حجیج نف یكم ف ست ف  إن یخرج وأنا فیكم فأنا حجیجھ دونكم وإن یخرج ول
ھ               واتح سورة الكھف إن ھ ف رأ علی نكم فلیق مسلم إنھ شاب قطط عینھ طافئة كأني أشبھھ بعبد العزي بن قطن فمن أدركھ م

اد اهللا            ا عب ا وعاث شماال ی ال         خارج خلة بین الشام والعراق فعاث یمین ي األرض ق ھ ف ا لبث ا رسول اهللا وم ا ی أثبتوا قلن  ف
ھ         أربعون یوما یوم كسنة ویوم كشھر ویوم كجمعة وسائر أیامھ كأیامكم قلنا یا رسول اهللا فذلك الیوم الذي كسنة أتكفینا فی

وم   صالة یوم قال ال اقدروا لھ قدره قلنا یا رسول اهللا وما إسراعھ في األرض قال كالغیث استدبرتھ الری         ى الق ح فیأتي عل
ت ذرا                   ا كان یھم سارحتھم أطول م روح عل ت فت سماء فتمطر واألرض فتنب فیدعوھم فیؤمنون بھ ویستجیبون لھ فیأمر ال
یس                       ین ل ھ فینصرف عنھم فیصبحون ممحل ھ قول ردون علی دعوھم فی وم فی أتي الق م ی ده خواصر ث وأسبغھ ضروعا وأم

ا       بأیدیھم شيء من أموالھم ویمر بالخربة فیقول     دعو رجال ممتلئ م ی لھا أخرجي كنوزك فتتبعھ كنوزھا كیعاسیب النحل ث
ذلك إذ بعث اهللا          ا ھو ك ھ یضحك فبینم ل وجھ شبابا فیضربھ بالسیف فیقطعھ جزلتین رمیة الغرض ثم یدعوه فیقبل ویتھل

ین إذا طأطأ رأسھ  المسیح بن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مھرودتین واضعا كفیھ على أجنحة ملك   
ھ           ھ فیطلب ث ینتھي طرف سھ ینتھي حی ات ونف سھ إال م قطر وإذا رفعھ تحدر منھ جمان كاللؤلؤ فال یحل لكافر یجد ریح نف
ي             درجاتھم ف دثھم ب ن وجوھھم ویح حتى یدركھ بباب لد فیقتلھ ثم یأتي عیسى بن مریم قوم قد عصمھم اهللا منھ فیمسح ع

ى الطور           الجنة فبینما ھو كذلك إذ أوحى ا       ادي إل الھم فحرز عب د بقت دان ألح ي ال ی ادا ل هللا إلى عیسى إني قد أخرجت عب
ا ویمر آخرھم                   ا فیھ شربون م ة فی رة طبری ى بحی م عل ویبعث اهللا یأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون فیمر أوائلھ

ور أل            ى یكون رأس الث سى وأصحابھ حت ار      فیقولون لقد كان بھذه مرة ماء ویحصر نبي اهللا عی ة دین ن مائ را م دھم خی ح
دة           س واح ألحدكم الیوم فیرغب نبي اهللا عیسى وأصحابھ فیرسل اهللا علیھم النغف في رقابھم فیصبحون فرسي كموت نف

A
Text Box
ستكون مملكة المسيح بحسب آراء مختلفة للأحبار 40  أو 400 أو 70 أو 365 سنة باستدلالات نصية هاجادية خرافية مختلفة(Sanh. 99a, 97b ,Exoudus Rabbah 1, end, Midr. Tehellim. 90: 17)، ويعتمد رقم الأربعمئة مثلا على دمج تفسيري هاجادي للتكوين 15: 13 والمزمور 90: 15
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ي              نھم فیرغب نب م ونت ثم یھبط نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى األرض فال یجدون في األرض موضع شبر إال مأله زھمھ
ن   اهللا عیسى وأصحابھ إلى اهللا فیر   سل اهللا طیرا كأعناق البخت فتحملھم فتطرحھم حیث شاء اهللا ثم یرسل اهللا مطرا ال یك

ل                      ذ تأك ك فیومئ ك وردي بركت ي ثمرت ألرض أنبت ال ل م یق ة ث ا كالزلف ى یتركھ ر فیغسل األرض حت در وال وب منھ بیت م
ل لت     ن اإلب ن       العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفھا ویبارك في الرسل حتى أن اللقحة م اس واللقحة م ن الن ام م ي الفئ كف

ذھم                    ة فتأخ ذلك إذ بعث اهللا ریحا طیب م ك ا ھ اس فبینم ن الن ذ م ي الفخ نم لتكف البقر لتكفي القبیلة من الناس واللقحة من الغ
  تحت آباطھم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ویبقى شرار الناس یتھارجون فیھا تھارج الحمر فعلیھم تقوم الساعة 

  
ن    حد ] ٢٩٤٠[  ثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت یعقوب بن عاصم ب

ساعة        عروة بن مسعود الثقفي یقول سمعت عبد اهللا بن عمرو وجاءه رجل فقال ما ھذا الحدیث الذي تحدث بھ تقول إن ال
م       تقوم إلى كذا وكذا فقال سبحان اهللا أو ال إلھ إال اهللا أو  ت إنك ا قل دا إنم یئا أب دا ش  كلمة نحوھما لقد ھممت أن ال أحدث أح

ي                دجال ف لم یخرج ال ھ وس سترون بعد قلیل أمرا عظیما یحرق البیت ویكون ویكون ثم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
ری           ن م سى ب ا فیبعث اهللا عی ین عام ن    أمتي فیمكث أربعین ال أدري أربعین یوما أو أربعین شھرا أو أربع ھ عروة ب م كأن

ى              ال یبق شام ف ل ال ن قب اردة م ا ب مسعود فیطلبھ فیھلكھ ثم یمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة ثم یرسل اهللا ریح
ھ       ھ علی ل لدخلت على وجھ األرض أحد في قلبھ مثقال ذرة من خیر أو إیمان إال قبضتھ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جب

سباع ال             حتى تقبضھ قال سمعتھا من رسو    ر وأحالم ال ة الطی ي خف اس ف ى شرار الن ال فیبق لم ق ھ وس ل اهللا صلى اهللا علی
ان          ادة األوث أمرھم بعب ا فی ا تأمرن یعرفون معروفا وال ینكرون منكرا فیتمثل لھم الشیطان فیقول أال تستجیبون فیقولون فم

سمعھ     وھم في ذلك دار رزقھم حسن عیشھم ثم ینفخ في الصور فال یسمعھ أحد إال أص    ن ی ال وأول م ا ق غى لیتا ورفع لیت
شاك            ان ال رجل یلوط حوض إبلھ قال فیصعق ویصعق الناس ثم یرسل اهللا أو قال ینزل اهللا مطرا كأنھ الطل أو الظل نعم

م                      ى ربك م إل اس ھل ا الن ا أیھ ال ی م یق ام ینظرون ث م قی إذا ھ ھ أخرى ف نفخ فی م ی م   { فتنبت منھ أجساد الناس ث وھم إنھ وقف
وم         } مسؤلون   ذاك ی ال ف سعین ق سعة وت سعمائة وت ف ت ن كل أل ال م م فیق ن ك ال م ار فیق وا بعث الن ال أخرج م یق ال ث ق

  }  یوم یكشف عن ساق { وذلك } یجعل الولدان شیبا { 
    
د            ] ٢٩٤٢[  ظ لعب د الصمد واللف ن عب ا ع شاعر كالھم ن ال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج ب

شعبي              الوارث بن    ن شراحیل ال دثني عامر ب دة ح ن بری دثنا ب وان ح ن ذك عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن الحسین ب
دیثا سمعتیھ          دثیني ح ال ح شعب ھمدان أنھ سأل فاطمة بنت قیس أخت الضحاك بن قیس وكانت من المھاجرات األول فق

ت نكحت       من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال تسندیھ إلى أحد غیره فقالت لئن شئ         دثیني فقال ا أجل ح ال لھ ت ألفعلن فق
ا تأیمت                 لم فلم ھ وس اد مع رسول اهللا صلى اهللا علی ي أول الجھ ذ فأصیب ف ریش یومئ بن المغیرة وھو من خیار شباب ق
ھ         ي رسول اهللا صلى اهللا علی خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وخطبن

ا              وسلم على مواله   ي فلیحب أسامة فلم ن أحبن ال م لم ق ھ وس دثت أن رسول اهللا صلى اهللا علی د ح  أسامة بن زید وكنت ق
رأة                     ى أم شریك وأم شریك ام ي إل ال انتقل ن شئت فق أنكحني م دك ف كلمني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قلت أمري بی

رة       غنیة من األنصار عظیمة النفقة في سبیل اهللا ینزل علیھا الضیفان فقل    رأة كثی ي إن أم شریك ام ال ال تفعل ت سأفعل فق
ي        ن انتقل ا تكرھین ولك ض م الضیفان فأني أكره أن یسقط عنك خمارك أو ینكشف الثوب عن ساقیك فیرى القوم منك بع
ت            ھ فانتقل ذي ھي من بطن ال ن ال ریش وھو م إلى بن عمك عبد اهللا بن عمرو بن أم مكتوم وھو رجل من بنى فھر فھر ق

ى            إلیھ فلما  ة فخرجت إل ادي الصالة جامع لم ین ھ وس  انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول اهللا صلى اهللا علی
ا قضى رسول اهللا          وم فلم ور الق ي ظھ ي تل المسجد فصلیت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فكنت في صف النساء الت

الوا   صلى اهللا علیھ وسلم صالتھ جلس على المنبر وھو یضحك فقال لیلزم       تكم ق كل إنسان مصاله ثم قال أتدرون لم جمع
ان رجال نصرانیا فجاء                  داري ك ا ال تكم ألن تمیم ن جمع اهللا ورسولھ أعلم قال إني واهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرھبة ولك
ین رجال        ع ثالث  فبایع وأسلم وحدثني حدیثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال حدثني أنھ ركب في سفینة بحریة م

رب                  ي أق سوا ف شمس فجل ى مغرب ال ي البحر حت من لخم وجذام فلعب بھم الموج شھرا في البحر ثم أرفؤا إلى جزیرة ف
ت                ا أن ك م الوا ویل شعر فق رة ال ن كث ره م ن دب ھ م ا قبل درون م السفینة فدخلوا الجزیرة فلقیتھم دابة أھلب كثیر الشعر ال ی

ا    فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أیھ     ال لم ا القوم انطلقوا إلى ھذا الرجل في الدیر فإنھ إلى خبركم باألشواق ق
ا                ط خلق اه ق سان رأین م إن ھ أعظ إذا فی دیر ف ا ال ى دخلن ا سراعا حت سمت لنا رجال فرقنا منھا أن تكون شیطانة قال فانطلقن

ك م   ا ویل د قلن ھ بالحدی ى كعبی ھ إل ین ركبتی ا ب ھ م ى عنق داه إل ة ی ا مجموع ده وثاق ري  وأش ى خب درتم عل د ق ال ق ت ق ا أن
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م             فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفینة بحریة فصادفنا البحر حین اغتلم فلعب بنا الموج شھرا ث
ن                 ره م ن دب ھ م ا قبل دري م شعر ال ی ر ال ب كثی ة أھل ا داب أرفأنا إلى جزیرتك ھذه فجلسنا في أقربھا فدخلنا الجزیرة فلقیتن

ى                        كثرة الشع  ھ إل دیر فإن ي ال ذا الرجل ف ى ھ دوا إل ت اعم ا الجساسة قال ا وم ا الجساسة قلن ت أن ت فقال ا أن ك م ر فقلنا ویل
ن أي            ا ع سان قلن ن نخل بی خبركم باألشواق فأقبلنا إلیك سراعا وفزعنا منھا ولم نأمن أن تكون شیطانة فقال أخبروني ع

ة      شأنھا تستخبر قال أسألكم عن نخلھا ھل یثمر قلنا لھ ن  رة الطبری ن بحی ي ع ال أخبرون عم قال أما إنھ یوشك أن ال تثمر ق
ن               ي ع ال أخبرون ذھب ق ا یوشك أن ی ا إن ماءھ ال أم اء ق رة الم قلنا عن أي شأنھا تستخبر قال ھل فیھا ماء قالوا ھي كثی

م                 ھ نع ا ل ین قلن اء الع ا بم زرع أھلھ اء    عین زغر قالوا عن أي شأنھا تستخبر قال ھل في العین ماء وھل ی رة الم  ھي كثی
ھ العرب            ال أقاتل رب ق زل یث ة ون ن مك د خرج م وأھلھا یزرعون من مائھا قال أخبروني عن نبي األمیین ما فعل قالوا ق
ا           ال أم م ق ا نع قلنا نعم قال كیف صنع بھم فأخبرناه أنھ قد ظھر على من یلیھ من العرب وأطاعوه قال لھم قد كان ذلك قلن

ي       إن ذاك خیر لھم أن یطیعوه و       أخرج فأسیر ف ي الخروج ف ي ف إني مخبركم عنى إني أنا المسیح وإني أوشك أن یؤذن ل
ل         ا أردت أن أدخ ا كلم ى كلتاھم ان عل ا محرمت ة فھم ة وطیب ر مك ة غی ین لیل ي أربع ا ف ة إال ھبطتھ ال أدع قری األرض ف

ال     واحدة أو واحدا منھما استقبلني ملك بیده السیف صلتا یصدني عنھا وإن على كل نقب من      ت ق ة یحرسونھا قال ھا مالئك
ت                      ة أال ھل كن ي المدین ة یعن ذه طیب ة ھ ذه طیب ة ھ ذه طیب ر ھ ي المنب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وطعن بمخصرتھ ف
ي بحر      ھ ف حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنھ أعجبني حدیث تمیم أنھ وافق الذي كنت أحدثكم عنھ وعن المدینة ومكة أال أن

ى المشرق       الشام أو بحر الی    من ال بل من قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو من قبل المشرق ما ھو وأومأ بیده إل
  اهللا علیھ وسلمقالت فحفظت ھذا من رسول اهللا صلى 

  
د      ] ٢٩٤٥[  ن عب حدثني ھارون بن عبد اهللا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جریج حدثني أبو الزبیر أنھ سمع جابر ب

ت أم                   اهللا یقول أخ   ال قال ي الجب دجال ف ن ال اس م رن الن ول لیف لم یق ھ وس ي صلى اهللا علی ا سمعت النب برتني أم شریك أنھ
  شریك یا رسول اهللا فأین العرب یومئذ قال ھم قلیل

    
حدثنا زھیر بن حرب حدثنا معلى بن منصور حدثنا سلیمان بن بالل حدثنا سھیل عن أبیھ عن أبي ھریرة أن      ] ٢٨٩٧[ 

ة         رسول اهللا  ن المدین یھم جیش م دابق فیخرج إل اق أو ب  صلى اهللا علیھ وسلم قال ال تقوم الساعة حتى ینزل الروم باألعم
سلمون ال واهللا ال              ول الم اتلھم فیق ا نق ذین سبوا من من خیار أھل األرض یومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بیننا وبین ال

ث       نخلي بینكم وبین إخواننا فیقاتلونھم فینھزم ثل  تح الثل د اهللا ویفت شھداء عن ثھم أفضل ال ث ال یتوب اهللا علیھم أبدا ویقتل ثل
شیطان إن          یھم ال الزیتون إذ صاح ف وا سیوفھم ب د علق ائم ق سمون الغن م یقت ا ھ سطنطینیة فبینم دا فیفتتحون ق ون أب ال یفتن

م             ا ھ شام خرج فبینم سوون الصفوف إذ     المسیح قد خلفكم في أھلیكم فیخرجون وذلك باطل فإذا جاؤوا ال ال ی دون للقت یع
و               اء فل ي الم ح ف ذوب المل ا ی دو اهللا ذاب كم إذا رآه ع أمھم ف لم ف ھ وس أقیمت الصالة فینزل عیسى بن مریم صلى اهللا علی

  تركھ النذاب حتى یھلك ولكن یقتلھ اهللا بیده فیریھم دمھ في حربتھ
 
  : من أحادیث مسند أحمد بن حنبل-
  

ْن    َحدََّثَنا َیِزیدُ  - ٧٥٧١ ِھ َع  َأْنَبَأَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُقَداَمَة َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َبْكِر ْبِن َأِبي اْلُفَراِت َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي َسِعیٍد َعْن َأِبی
  َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل

ى ال         َتْأِتي َعَل ا َس لََّم ِإنََّھ ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ صَّاِدُق          َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص ا ال ذَُّب ِفیَھ اِذُب َوُیَك ا اْلَك َصدَُّق ِفیَھ ٌة ُی ُنوَن َخدَّاَع اِس ِس نَّ
  ِةَوُیْؤَتَمُن ِفیَھا اْلَخاِئُن َوُیَخوَُّن ِفیَھا اْلَأِمیُن َوَیْنِطُق ِفیَھا الرَُّوْیِبَضُة ِقیَل َوَما الرَُّوْیِبَضُة َقاَل السَِّفیُھ َیَتَكلَُّم ِفي َأْمِر اْلَعامَّ

  
ُد         - ٦٦٩٢ دََّثِني َعْب  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا ُیوُنُس َیْعِني اْبَن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن ِھَلاِل ْبِن َخبَّاٍب َأِبي اْلَعَلاِء َقاَل َحدََّثِني ِعْكِرَمُة َح

  اللَِّھ ْبُن َعْمٍرو َقاَل
وُدُھْم    َبْیَنَما َنْحُن َحْوَل َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّھُ  ْت ُعُھ ْد َمِرَج  َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإْذ َذَكُروا اْلِفْتَنَة َأْو ُذِكَرْت ِعْنَدُه َقاَل ِإَذا َرَأْیَت النَّاَس َق

ُل ِعنْ          َف َأْفَع ُھ َكْی ُت َل َزْم       َوَخفَّْت َأَماَناُتُھْم َوَكاُنوا َھَكَذا َوَشبََّك َبْیَن َأَصاِبِعِھ َقاَل َفُقْمُت ِإَلْیِھ َفُقْل اَل اْل َداَك َق ُھ ِف ي اللَّ َك َجَعَلِن َد َذِل
  َبْیَتَك َواْمِلْك َعَلْیَك ِلَساَنَك َوُخْذ َما َتْعِرُف َوَدْع َما ُتْنِكُر َوَعَلْیَك ِبَأْمِر َخاصَِّة َنْفِسَك َوَدْع َعْنَك َأْمَر اْلَعامَِّة



 ٣٧٩

  َلْیٌح َعْن َسِعیِد ْبِن ُعَبْیِد ْبِن السَّبَّاِق َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا ُیوُنُس َوُسَرْیٌج َقاَلا َحدََّثَنا ُف- ٨١٠٥
ا               وَُّن ِفیَھ اِذُب َوُیَخ ا اْلَك َصدَُّق ِفیَھ صَّاِدُق َوُی ا ال ذَُّب ِفیَھ ٌة ُیَك ُنوَن َخدَّاَع سَّاَعِة ِس َل ال َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْب

  ُیْؤَتَمُن ِفیَھا اْلَخاِئُن َوَیْنِطُق ِفیَھا الرَُّوْیِبَضُة َقاَل ُسَرْیٌج َوَیْنُظُر ِفیَھا الرَُّوْیِبَضُةاْلَأِمیُن َو
  
  

َیاٍد ِفي اْلَحْوِض َفَقاَل َلُھ  َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َمَطٍر َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُبَرْیَدَة َقاَل َشكَّ ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن ِز- ٦٥٧٧
َن                    ِھ ْب َد اللَّ ُت َعْب ُھ َفَلِقی ُت َمَع َة اْنَطَلْق ى ُمَعاِوَی ًدا ِإَل َق َواِف یَن اْنَطَل اَك ِح ِإنَّ َأَب اٍد َف َأُبو َسْبَرَة َرُجٌل ِمْن َصَحاَبِة ُعَبْیِد اللَِّھ ْبِن ِزَی

َسْمُت               َعْمٍرو َفَحدََّثِني ِمْن ِفیِھ ِإَلى ِفيَّ َحدِ   ِإنِّي َأْق اَل َف ُھ َق يَّ َوَكَتْبُت اُه َعَل لََّم َفَأْمَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس ِمَعُھ ِم یًثا َس
ى               ْضُتُھ َحتَّ ْرَذْوَن َفَرَك ُت اْلِب اَل َفَرِكْب اِب َق ْأِتَیِني ِباْلِكَت ى َت ْرَذْوَن َحتَّ َذا اْلِب ِھ      َعَلْیَك َلَما َأْعَرْقَت َھ ِإَذا ِفی اِب َف ُھ ِباْلِكَت ِرَق َفَأَتْیُت  َع

  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص
َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اللََّھ ُیْبِغُض اْلُفْحَش َوالتََّفحَُّش َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه 

َل          ِدِه ِإنَّ َمَث ٍد ِبَی ُیَخوََّن اْلَأِمیُن َوُیْؤَتَمَن اْلَخاِئُن َحتَّى َیْظَھَر اْلُفْحُش َوالتََّفحُُّش َوَقِطیَعُة اْلَأْرَحاِم َوُسوُء اْلِجَواِر َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ
ِل          اْلُمْؤِمِن َلَكَمَثِل اْلِقْطَعِة ِمْن الذَّھَ  ْؤِمِن َلَكَمَث َل اْلُم ِدِه ِإنَّ َمَث ٍد ِبَی ُس ُمَحمَّ ِذي َنْف ْنُقْص َوالَّ ْم َت ِب َنَفَخ َعَلْیَھا َصاِحُبَھا َفَلْم َتَغیَّْر َوَل

ى       النَّْحَلِة َأَكَلْت َطیًِّبا َوَوَضَعْت َطیًِّبا َوَوَقَعْت َفَلْم ُتْكَسْر َوَلْم َتْفُسْد َقاَل َوَقاَل َأَلا ِإنَّ لِ  َة ِإَل ْیَن َأْیَل ا َب ِھ َكَم ْیَن َناِحَیَتْی ي َحْوًضا َما َب
ِرَب             ْن َش َسِل َم ْن اْلَع ى ِم َمكََّة َأْو َقاَل َصْنَعاَء ِإَلى اْلَمِدیَنِة َوِإنَّ ِفیِھ ِمْن اْلَأَباِریِق ِمْثَل اْلَكَواِكِب ُھَو َأَشدُّ َبَیاًضا ِمْن اللََّبِن َوَأْحَل

  ْأ َبْعَدَھا َأَبًداِمْنُھ َلْم َیْظَم
ُظ             ا َأْحَف ِھ َلَأَن اَل َواللَّ ِھ َفَق َقاَل َأُبو َسْبَرَة َفَأَخَذ ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن ِزَیاٍد اْلِكَتاَب َفَجِزْعُت َعَلْیِھ َفَلِقَیِني َیْحَیى ْبُن َیْعَمَر َفَشَكْوُت َذِلَك ِإَلْی

  ِني ِبِھ َكَما َكاَن ِفي اْلِكَتاِب َسَواًءَلُھ ِمنِّي ِلُسوَرٍة ِمْن اْلُقْرآِن َفَحدََّث
  
  

ِن             - ١٢٨٢٠ ِد ْب ْن ُمَحمَّ َحاَق َع ُن ِإْس ُد ْب دََّثَنا ُمَحمَّ وَّاِم َح ُن اْلَع اُد ْب دََّثَنا َعبَّ  َحدََّثَنا َأُبو َجْعَفٍر اْلَمَداِئِنيُّ َوُھَو ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َح
  ٍك َقاَلاْلُمْنَكِدِر َعْن َأَنِس ْبِن َماِل

ا           وَُّن ِفیَھ اِذُب َوُیَخ ا اْلَك َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ َأَماَم الدَّجَّاِل ِسِنیَن َخدَّاَعًة ُیَكذَُّب ِفیَھا الصَّاِدُق َوُیَصدَُّق ِفیَھ
  ْیِبَضُة ِقیَل َوَما الرَُّوْیِبَضُة َقاَل اْلُفَوْیِسُق َیَتَكلَُّم ِفي َأْمِر اْلَعامَِّةاْلَأِمیُن َوُیْؤَتَمُن ِفیَھا اْلَخاِئُن َوَیَتَكلَُّم ِفیَھا الرَُّو

  
   َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َھاُروَن َقاَل َأْنَبَأَنا ُسْفَیاُن ْبُن ُحَسْیٍن َعْن ِھَشاِم ْبِن ُیوُسَف َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َقاَل- ٢٢٨٤٦

وًءا           اْسَتْأَذْنُت َعَلى ال   ُأ ُوُض َو َیَتَوضَّ ِھ َوُھ َدَخْلُت َعَلْی َك َف ْل ُكلُّ اَل اْدُخ ِضي َق نَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت َأْدُخُل ُكلِّي َأْو َبْع
ْذ إِ         یُِّكْم ُخ ْوُت َنِب سَّاَعِة َم َل ال تا َقْب ِدْد ِس ٍك َأْع َن َماِل ْوُف ْب ا َع ي َی اَل ِل ا َفَق ُذُكْم     َمِكیًث ْوٌت َیْأُخ مَّ َم ِدِس ُث ِت اْلَمْق ْتُح َبْی مَّ َف َدى ُث ْح

و          ْأِتیُكْم َبُن مَّ َی ْسَخَطَھا ُث اٍر َفَی َة ِدیَن ُد ِماَئ ُتْقَعُصوَن ِفیِھ َكَما ُتْقَعُص اْلَغَنُم ُثمَّ َتْظَھُر اْلِفَتُن َوَیْكُثُر اْلَماُل َحتَّى ُیْعَطى الرَُّجُل اْلَواِح
  ْحَت َثَماِنیَن َغاَیًة َتْحَت ُكلِّ َغاَیٍة اْثَنا َعَشَر َأْلًفااْلَأْصَفِر َت

  
   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْھِديٍّ َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبیٍب َأنَّ اْبَن ُزْغٍب اْلِإَیاِديَّ َحدََّثُھ َقاَل- ٢١٤٤٩

ْوَل                    َنَزَل َعَليَّ َعْبُد اللَِّھ ْبُن       لََّم َح ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ ا َرُس ي َبَعَثَن ي َبْیِت يَّ ِف اِزٌل َعَل ُھ َلَن ي َوِإنَّ اَل ِل َأْزِديُّ َفَق َة اْل َحَواَل
ا         اْلَمِدیَنِة َعَلى َأْقَداِمَنا ِلَنْغَنَم َفَرَجْعَنا َوَلْم َنْغَنْم َشْیًئا َوَعَرَف اْلَجْھَد ِفي ُوُجوِھَنا فَ  ُعَف َوَل يَّ َفَأْض ْم ِإَل ا َتِكْلُھ مَّ َل اَل اللَُّھ ا َفَق َقاَم ِفیَن

رُّ              اِرُس َأْو ال رُّوُم َوَف شَّاُم َوال ْم ال وُم َتِكْلُھْم ِإَلى َأْنُفِسِھْم َفَیْعِجُزوا َعْنَھا َوَلا َتِكْلُھْم ِإَلى النَّاِس َفَیْسَتْأِثُروا َعَلْیِھْم ُثمَّ َقاَل َلُیْفَتَحنَّ َلُك
مَّ         ْسَخَطَھا ُث اٍر َفَی َة ِدیَن َوَفاِرُس َحتَّى َیُكوَن ِلَأَحِدُكْم ِمْن اْلِإِبِل َكَذا َوَكَذا َوِمْن اْلَبَقِر َكَذا َوَكَذا َوِمْن اْلَغَنِم َحتَّى ُیْعَطى َأَحُدُھْم ِماَئ

ا         َوَضَع َیَدُه َعَلى َرْأِسي َأْو َھاَمِتي َفَقاَل َیا اْبَن َحَواَلَة ِإذَ      اِزُل َواْلَبَلاَی ْت الزََّل ْد َدَن َة َفَق َأْرَض اْلُمَقدََّس ْت اْل ْد َنَزَل ا َرَأْیَت اْلِخَلاَفَة َق
  َواْلُأُموُر اْلِعَظاُم َوالسَّاَعُة َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِإَلى النَّاِس ِمْن َیَديَّ َھِذِه ِمْن َرْأِسَك

  
  َھمَّاٌم َقاَل َأْخَبَرَنا َقَتاَدُة َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن آَدَم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا َعفَّاُن َقاَل َحدََّثَنا - ٨٩٠٢

اِس ِبعِ          ُھ     َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَأْنِبَیاُء ِإْخَوٌة ِلَعلَّاٍت ُأمََّھاُتُھْم َشتَّى َوِدیُنُھْم َواِحٌد َوَأَنا َأْوَلى النَّ ْرَیَم ِلَأنَّ ِن َم َسى اْب ی
َأنَّ               صََّراِن َك اِن ُمَم ِھ َثْوَب اِض َعَلْی َرِة َواْلَبَی ى اْلُحْم ا ِإَل ا َمْرُبوًع اْعِرُفوُه َرُجًل َلْم َیُكْن َبْیِني َوَبْیَنُھ َنِبيٌّ َوِإنَُّھ َناِزٌل َفِإَذا َرَأْیُتُموُه َف



 ٣٨٠

ِھ   َرْأَسُھ َیْقُطُر َوِإْن َلْم ُیِصْبُھ َبلَ    ي َزَماِن ٌل َفَیُدقُّ الصَِّلیَب َوَیْقُتُل اْلِخْنِزیَر َوَیَضُع اْلِجْزَیَة َوَیْدُعو النَّاَس ِإَلى اْلِإْسَلاِم َفُیْھِلُك اللَُّھ ِف
اُر         اْلِمَلَل ُكلََّھا ِإلَّا اْلِإْسَلاَم َوُیْھِلُك اللَُّھ ِفي َزَماِنِھ اْلَمِسیَح الدَّجَّاَل َوَتَقُع اْلَأَمَنُة          ِل َوالنَِّم َع اْلِإِب وُد َم َع اْلُأُس ى َتْرَت َأْرِض َحتَّ ى اْل َعَل

  َمَع اْلَبَقِر َوالذَِّئاُب َمَع اْلَغَنِم َوَیْلَعَب الصِّْبَیاُن ِباْلَحیَّاِت َلا َتُضرُُّھْم َفَیْمُكُث َأْرَبِعیَن َسَنًة ُثمَّ ُیَتَوفَّى َوُیَصلِّي َعَلْیِھ اْلُمْسِلُموَن
  
  

اِنٍئ                - ٥٨٩٢ ِن َھ ِر ْب ْن ُعَمْی ُصِبيُّ َع ِصيُّ َأْو اْلَیْح َة اْلِحْم ُن ُعْتَب اُء ْب دََّثِني اْلَعَل اِلٍم َح ُن َس  َحدََّثَنا َأُبو اْلُمِغیَرِة َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْب
  اْلَعْنِسيِّ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن ُعَمَر َیُقوُل

ِھ       ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ صَ     وَل اللَّ ا َرُس ٌل َی لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُقُعوًدا َفَذَكَر اْلِفَتَن َفَأْكَثَر ِذْكَرَھا َحتَّى َذَكَر ِفْتَنَة اْلَأْحَلاِس َفَقاَل َقاِئ
ُھ  َوَما ِفْتَنُة اْلَأْحَلاِس َقاَل ِھَي ِفْتَنُة َھَرٍب َوَحَرٍب ُثمَّ ِفْتَنُة السَّرَّاِء َدَخُلَھا أَ   ْو َدَخُنَھا ِمْن َتْحِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْھِل َبْیِتي َیْزُعُم َأنَّ

ِذهِ           ْن َھ ًدا ِم َدُع َأَح ا َت دَُّھْیَماِء َل ُة ال  ِمنِّي َوَلْیَس ِمنِّي ِإنََّما َوِلیَِّي اْلُمتَُّقوَن ُثمَّ َیْصَطِلُح النَّاُس َعَلى َرُجٍل َكَوِرٍك َعَلى ِضَلٍع ُثمَّ ِفْتَن
ْسَطاَطْیِن              ى ُف اُس ِإَل ِصیَر النَّ ى َی اِفًرا َحتَّ ِسي َك اْلُأمَِّة ِإلَّا َلَطَمْتُھ َلْطَمًة َفِإَذا ِقیَل اْنَقَطَعْت َتَماَدْت ُیْصِبُح الرَُّجُل ِفیَھا ُمْؤِمًنا َوُیْم

  َكاَن َذاُكْم َفاْنَتِظُروا الدَّجَّاَل ِمْن اْلَیْوِم َأْو َغٍدُفْسَطاُط ِإیَماٍن َلا ِنَفاَق ِفیِھ َوُفْسَطاُط ِنَفاٍق َلا ِإیَماَن ِفیِھ ِإَذا 
  

   َحدََّثَنا َیْحَیى َحدََّثَنا ُحَسْیٌن اْلُمَعلُِّم َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبي َسْبَرَة َقاَل- ٦٢٢٥
َراَء  َكاَن ُعَبْیُد اللَِّھ ْبُن ِزَیاٍد َیْسَأُل َعْن اْلَحْوِض َحوْ       ِض ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَكاَن ُیَكذُِّب ِبِھ َبْعَدَما َسَأَل َأَبا َبْرَزَة َواْلَب

ي    ْبَن َعاِزٍب َوَعاِئَذ ْبَن َعْمٍرو َوَرُجًلا آَخَر َوَكاَن ُیَكذُِّب ِبِھ َفَقاَل َأُبو َسْبَرَة َأَنا ُأَحدُِّثَك ِبَحِدیٍث ِفیِھ ِشَفاُء      َث َمِع اَك َبَع َھَذا ِإنَّ َأَب
ُت                يَّ َفَكَتْب ى َعَل لََّم َوَأْمَل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس ِمَع ِم ا َس دََّثِني ِممَّ ِبَماٍل ِإَلى ُمَعاِوَیَة َفَلِقیُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو َفَح

ْبِغُض            ِبَیِدي َفَلْم َأِزْد َحْرًفا َوَلْم َأْنُقْص حَ  َش َأْو ُی بُّ اْلُفْح ا ُیِح َھ َل اَل ِإنَّ اللَّ لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص ْرًفا َحدََّثِني َأنَّ َرُسوَل اللَّ
  اْلَفاِحَش َواْلُمَتَفحَِّش

 َوُسوُء اْلُمَجاَوَرِة َوَحتَّى ُیْؤَتَمَن اْلَخاِئُن َوُیَخوََّن  َقاَل َوَلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َیْظَھَر اْلُفْحُش َوالتََّفاُحُش َوَقِطیَعُة الرَِّحمِ        - ٦٢٢٦
  اْلَأِمیُن

  
   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َقاَل َسِمْعُت َقَتاَدَة ُیَحدُِّث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل- ١٣٣٧٧

سَّاَعِة َأْن        َأَلا ُأَحدُِّثُكْم َحِدیًثا َسِمْعُتُھ ِمْن رَ  َراِط ال ْن َأْش ُھ ِإنَّ ِم ِمْعُتُھ ِمْن ِدي َس ٌد َبْع ُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا ُیَحدُِّثُكْم َأَح
  اُء َحتَّى َیُكوَن ِلَخْمِسیَن اْمَرَأًة َواِحٌدُیْرَفَع اْلِعْلُم َوَیْظَھَر اْلَجْھُل َوَیْفُشَو الزَِّنا َوُیْشَرَب اْلَخْمُر َوَیْذَھَب الرَِّجاُل َوَیْبَقى النَِّس

  
   َحدََّثَنا ُھَشْیٌم َقاَل َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك- ١٣٣٧٨

َرَأًة   َیْرَفُع اْلَحِدیَث َقاَل َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُیْرَفَع اْلِعْلُم َوَیْظَھَر اْلَجْھُل َوَیِقلَّ الرِّ  ِسیَن اْم َجاُل َوَیْكُثَر النَِّساُء َحتَّى َیُكوَن َقیَِّم َخْم
  َرُجٌل َواِحٌد

  
   َحدََّثَنا َبْھٌز َحدََّثَنا َھمَّاٌم َقاَل َأْخَبَرَنا َقَتاَدُة َعْن َأَنٍس- ١٣٥٦٤

ْد         َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِمْن َأْشَراِط        ا َق اٌم ِكَلاُھَم اَل َھمَّ سَّاَعُة َق وُم ال ا َتُق اَل َل السَّاَعِة َقاَل َھمَّاٌم َوُربََّما َق
َرَأًة  َسِمْعُت َحتَّى ُیْرَفَع اْلِعْلُم َوَیْظَھَر اْلَجْھُل َوُتْشَرَب اْلَخْمُر َوَیْظَھَر الزَِّنا َوَیِقلَّ الرَِّجاُل َوَیْكُثَر النَِّساُء َحتَّى َیُكوَن ِلخَ   ْمِسیَن اْم

  اْلَقیُِّم اْلَواِحُد
  

   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْیٍد َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َشِقیٍق َقاَل- ١٨٦٧٧
َدْي    َكاَن َعْبُد اللَِّھ َوَأُبو ُموَسى َجاِلَسْیِن َوُھَما َیَتَذاَكَراِن اْلَحِدیَث َفَقاَل َأُبو ُموَسى َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّ         ْیَن َی لََّم َب ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

  السَّاَعِة َأیَّاٌم ُیْرَفُع ِفیَھا اْلِعْلُم َوَیْنِزُل ِفیَھا اْلَجْھُل َوَیْكُثُر ِفیَھا اْلَھْرُج َواْلَھْرُج اْلَقْتُل
  

َة           َحدََّثَنا َأُبو اْلُمِغیَرِة َحدََّثَنا ُمَعاُن ْبُن ِرَفاَعَة َحدََّثِني َعِليُّ        - ٢١٢٥٩ ي ُأَماَم ْن َأِب َد َع ي َیِزی ْوَلى َبِن ُم َم دََّثِني اْلَقاِس َد َح  ْبُن َیِزی
  اْلَباِھِليِّ َقاَل



 ٣٨١

لٍ      ا   َلمَّا َكاَن ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع َقاَم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُھَو َیْوَمِئٍذ ُمْرِدٌف اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس َعَلى َجَم اَل َی  آَدَم َفَق
  َأیَُّھا النَّاُس ُخُذوا ِمْن اْلِعْلِم َقْبَل َأْن ُیْقَبَض اْلِعْلُم َوَقْبَل َأْن ُیْرَفَع اْلِعْلُم َوَقْد َكاَن َأْنَزَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ

ُھ   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤكُ  {  ا َواللَّ ْم َوِإْن َتْسَأُلوا َعْنَھا ِحیَن ُیَنزَُّل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّھ َعْنَھ
ُھ َعلَ         }َغُفوٌر َحِلیٌم    لَّى اللَّ ِھ َص ى َنِبیِّ ُھ َعَل َزَل اللَّ ا     َقاَل َفُكنَّا َقْد َكِرْھَنا َكِثیًرا ِمْن َمْسَأَلِتِھ َواتََّقْیَنا َذاَك ِحیَن َأْن اَل َفَأَتْیَن لََّم َق ِھ َوَس ْی

ُھ        َأْعَراِبیا َفَرَشْوَناُه ِبِرَداٍء َقاَل َفاْعَتمَّ ِبِھ َحتَّى َرَأْیُت َحاِشَیَة اْلُبْرِد َخاِرَجًة ِمْن َحاِجِبِھ اْلَأْیَمِن َقاَل ُثمَّ ُقْلَنا َلُھ َسْل النَِّبيَّ َصلَّى اللَّ
اَل َل اَل َفَق لََّم َق ِھ َوَس َساَءَنا   َعَلْی ا ِن ا َوَعلَّْمَن ا ِفیَھ ا َم ْد َتَعلَّْمَن َصاِحُف َوَق ا اْلَم ْیَن َأْظُھِرَن ا َوَب ُم ِمنَّ ُع اْلِعْل َف ُیْرَف ِھ َكْی يَّ اللَّ ا َنِب ُھ َی

َك   َوَذَراِریََّنا َوَخَدَمَنا َقاَل َفَرَفَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرْأَسُھ َوَقْد َعَلتْ       َك ُأمُّ  َوْجَھُھ ُحْمَرٌة ِمْن اْلَغَضِب َقاَل َفَقاَل َأْي َثِكَلْت
َھِذِه اْلَیُھوُد َوالنََّصاَرى َبْیَن َأْظُھِرِھْم اْلَمَصاِحُف َلْم ُیْصِبُحوا َیَتَعلَُّقوا ِبَحْرٍف ِممَّا َجاَءْتُھْم ِبِھ َأْنِبَیاُؤُھْم َأَلا َوِإنَّ ِمْن َذَھاِب اْلِعْلِم    

   َیْذَھَب َحَمَلُتُھ َثَلاَث ِمَراٍرَأْن
  

   َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َعْن ُحَذْیَفَة َقاَل- ٢٢١٧١
وِب      َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِدیَثْیِن َقْد َرَأْیُت َأَحَدُھَما َوَأَنا َأنْ     ْذِر ُقُل ي َج ْت ِف َة َنَزَل َتِظُر اْلآَخَر َحدََّثَنا َأنَّ اْلَأَماَن

َبُض                     َة َفُتْق ُل النَّْوَم اُم الرَُّج اَل َیَن ِة َفَق ِع اْلَأَماَن ْن َرْف دََّثَنا َع مَّ َح سُّنَِّة ُث ْن ال وا ِم ْرآِن َوَعِلُم ْن اْلُق الرَِّجاِل ُثمَّ َنَزَل اْلُقْرآُن َفَعِلُموا ِم
ى                     اْل ُھ َعَل ٍر َدْحَرْجَت ِل َكَجْم ِر اْلَمْج َل َأَث ا ِمْث لُّ َأَثُرَھ ِھ َفَیَظ ْن َقْلِب ُة ِم َبُض اْلَأَماَن ِت َفُتْق ِر اْلَوْك َأَماَنُة ِمْن َقْلِبِھ َفَیَظلُّ َأَثُرَھا ِمْثَل َأَث

َؤدِّي     ِرْجِلَك َتَراُه ُمْنَتِبًرا َوَلْیَس ِفیِھ َشْيٌء َقاَل ُثمَّ َأَخَذ َحًصى فَ         ٌد ُی اُد َأَح ا َیَك َدْحَرَجُھ َعَلى ِرْجِلِھ َقاَل َفُیْصِبُح النَّاُس َیَتَباَیُعوَن َل
ِھ َحبَّ            ي َقْلِب ْن    اْلَأَماَنَة َحتَّى ُیَقاَل ِإنَّ ِفي َبِني ُفَلاٍن َرُجًلا َأِمیًنا َحتَّى ُیَقاَل ِللرَُّجِل َما َأْجَلَدُه َوَأْظَرَفُھ َوَأْعَقَلُھ َوَما ِف ْرَدٍل ِم ْن َخ ٌة ِم

ُھ                    ا َلَیُردَّنَّ ا َأْو َیُھوِدیْصَراِنی اَن َن ِئْن َك ُھ َوَل يَّ ِدیُن ُھ َعَل ْسِلًما َلَیُردَّنَّ اَن ُم ِإیَماٍن َوَلَقْد َأَتى َعَليَّ َزَماٌن َوَما ُأَباِلي َأیَُّكْم َباَیْعُت َلِئْن َك
  ْنُت ِلُأَباِیَع ِمْنُكْم ِإلَّا ُفَلاًنا َوُفَلاًناَعَليَّ َساِعیِھ َفَأمَّا اْلَیْوَم َفَما ُك

َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َعْن ُحَذْیَفَة َقاَل َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِدیَثْیِن َرَأْیُت َأَحَدُھَما      
َة       َوَأَنا َأْنَتِظُر الْ   ْن ُحَذْیَف دُِّث َع ٍب ُیَح َن َوْھ َد ْب آَخَر َفَذَكَر َمْعَناُه َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن ُسَلْیَماَن َقاَل َسِمْعُت َزْی

  َثَقاَل َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَحِدیَثْیِن َفَذَكَر اْلَحِدی
  
  

ٍد             - ٢١٧٢٥ ْن َفْرَق ى َع ُن ُموَس َدَقُة ْب دََّثَنا َص ْیٍن َح ُن ُدَك  َحدََّثَنا َعْبد اللَِّھ َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر اْلَكْوَسُج َأْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْب
دََّثِني          السََّبِخيِّ َحدََّثَنا َأُبو ُمِنیٍب الشَّاِميُّ َعْن َأِبي َعَطاٍء َعْن ُعَباَدَة ْبنِ    لََّم و َح ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس صَّاِمِت َع  ال

يُّ                ٍرو اْلَبَجِل ُن َعْم ُم ْب دََّثِني َعاِص اَل َوَح لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َشْھُر ْبُن َحْوَشٍب َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َغْنٍم َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّ
ْن                 َعْن َأِبي    اٍس َع ِن َعبَّ ْن اْب ُھ َع دِّْثُت َعْن َسیَِّب َأْو ُح ُن اْلُم ِعیُد ْب دََّثِني َس اَل َوَح ُأَماَمَة َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َق

  َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم
ِدِه َلَیِبی ٍد ِبَی ُس ُمَحمَّ ِذي َنْف اَل َوالَّ ِتْحَلاِلِھْم   َق اِزیَر ِباْس َرَدًة َوَخَن ْصِبُحوا ِق ٍو َفُی ٍب َوَلْھ ٍر َوَلِع ٍر َوَبَط ى َأَش ي َعَل ْن ُأمَِّت اٌس ِم َتنَّ َن

  اْلَمَحاِرَم َواْلَقْیَناِت َوُشْرِبِھْم اْلَخْمَر َوَأْكِلِھْم الرَِّبا َوُلْبِسِھْم اْلَحِریَر
  

ٍم َحدََّثَنا َجْعَفٌر َقاَل َأَتْیُت َفْرَقًدا َیْوًما َفَوَجْدُتُھ َخاِلًیا َفُقْلُت َیا اْبَن ُأمِّ َفْرَقٍد َلَأْسَأَلنََّك اْلَیْوَم َعْن َھَذا  َحدََّثَنا َسیَّاُر ْبُن َحاتِ  - ٢١٢٠٢
اَل    اْلَحِدیِث َفُقْلُت َأْخِبْرِني َعْن َقْوِلَك ِفي اْلَخْسِف َواْلَقْذِف َأَشْيٌء َتُقوُلُھ َأْنَت َأْو َتأْ         لََّم َق ِھ َوَس ُثُرُه َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

ْن       َة َع ي ُأَماَم ْن َأِب َلا َبْل آُثُرُه َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُقْلُت َوَمْن َحدََّثَك َقاَل َحدََّثِني َعاِصُم ْبُن َعْمٍرو اْلَبَجِليُّ َع
  ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَحدََّثِني َقَتاَدُة َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َوَحدََّثِني ِبِھ ِإْبَراِھیُم النََّخِعيُّالنَِّبيِّ َصلَّ

اِزیَر     َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َتِبیُت َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َعَلى َأْكٍل َوُشْرٍب َوَلْھٍو َولَ      َرَدًة َوَخَن ْصِبُحوَن ِق مَّ ُی ِعٍب ُث
اِذِھْم                دُُّفوِف َواتَِّخ ْرِبِھْم ِبال وَر َوَض ِتْحَلاِلِھْم اْلُخُم ْبَلُھْم ِباْس اَن َق ْن َك َسَفْت َم ا َن َفُیْبَعُث َعَلى َأْحَیاٍء ِمْن َأْحَیاِئِھْم ِریٌح َفَتْنِسُفُھْم َكَم

  اْلَقْیَناِت
  

  َحمَُّد ْبُن َساِبٍق َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َطْھَماَن َعْن َأِبي الزَُّبْیِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َأنَُّھ َقاَل َحدََّثَنا ُم- ١٤٤٢٦
ْن اْلعِ             اٍر ِم دِّیِن َوِإْدَب ْن ال ٍة ِم ي َخْفَق دَّجَّاُل ِف ُرُج ال لََّم َیْخ ِھ َوَس ي       َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِسیُحَھا ِف ًة َی وَن َلْیَل ُھ َأْرَبُع ِم َفَل ْل

ْرُض          ُھ َع اٌر َیْرَكُب ُھ ِحَم ِذِه َوَل اِمُكْم َھ اْلَأْرِض اْلَیْوُم ِمْنَھا َكالسََّنِة َواْلَیْوُم ِمْنَھا َكالشَّْھِر َواْلَیْوُم ِمْنَھا َكاْلُجُمَعِة ُثمَّ َساِئُر َأیَّاِمِھ َكَأیَّ



 ٣٨٢

اِفٌر ك ف ر                 َما َبْیَن ُأُذَنْیھِ   ِھ َك ْیَن َعْیَنْی وٌب َب َأْعَوَر َمْكُت ْیَس ِب ْم َل َوُر َوِإنَّ َربَُّك َو َأْع ْم َوُھ ا َربُُّك اِس َأَن وُل ِللنَّ  َأْرَبُعوَن ِذَراًعا َفَیُق
ا  ُمَھجَّاٌة َیْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن َكاِتٌب َوَغْیُر َكاِتٍب َیِرُد ُكلَّ َماٍء َوَمْنَھٍل ِإلَّا اْلمَ       ِدیَنَة َوَمكََّة َحرََّمُھَما اللَُّھ َعَلْیِھ َوَقاَمْت اْلَمَلاِئَكُة ِبَأْبَواِبَھ

وُل النَّ               ٌر َیُق ُة َوَنَھ وُل اْلَجنَّ ٌر َیُق ُھ َنَھ ا ِمْن ْن  َوَمَعُھ ِجَباٌل ِمْن ُخْبٍز َوالنَّاُس ِفي َجْھٍد ِإلَّا َمْن َتِبَعُھ َوَمَعُھ َنْھَراِن َأَنا َأْعَلُم ِبِھَم اُر َفَم
ُھ          اَس َوَمَع ُم النَّ ُأْدِخَل الَِّذي ُیَسمِّیِھ اْلَجنََّة َفُھَو النَّاُر َوَمْن ُأْدِخَل الَِّذي ُیَسمِّیِھ النَّاَر َفُھَو اْلَجنَُّة َقاَل َوَیْبَعُث اللَُّھ َمَعُھ َشَیاِطیَن ُتَكلِّ

اِس           ِفْتَنٌة َعِظیَمٌة َیْأُمُر السََّماَء َفُتْمِطُر ِفیَما      ْن النَّ ا ِم ى َغْیِرَھ َسلَُّط َعَل ا ُی اُس َل َرى النَّ ا َی  َیَرى النَّاُس َوَیْقُتُل َنْفًسا ُثمَّ ُیْحِییَھا ِفیَم
دَُّخانِ           ِل ال ى َجَب ْسِلُموَن ِإَل رُّ اْلُم اَل َفَیِف لَّ َق ُرُھْم    َوَیُقوُل َأیَُّھا النَّاُس َھْل َیْفَعُل ِمْثَل َھَذا ِإلَّا الرَّبُّ َعزَّ َوَج ْأِتیِھْم َفُیَحاِص شَّاِم َفَی  ِبال

َنُعُكْم َأْن                   ا َیْم اُس َم ا النَّ ا َأیَُّھ وُل َی سََّحِر َفَیُق ْن ال اِدي ِم ْرَیَم َفُیَن ُن َم َسى اْب ِزُل ِعی مَّ َیْن َفَیْشَتدُّ ِحَصاُرُھْم َوُیْجِھُدُھْم َجْھًدا َشِدیًدا ُث
ِث        ذَّاِب اْلَخِبی اُم                   َتْخُرُجوا ِإَلى اْلَك لََّم َفُتَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ْرَیَم َص ِن َم َسى اْب ْم ِبِعی ِإَذا ُھ وَن َف يٌّ َفَیْنَطِلُق ٌل ِجنِّ َذا َرُج وَن َھ َفَیُقوُل

لَّى         ِإَذا َص ْم َف َصلِّ ِبُك اُمُكْم َفْلُی َرى        الصََّلاُة َفُیَقاُل َلُھ َتَقدَّْم َیا ُروَح اللَِّھ َفَیُقوُل ِلَیَتَقدَّْم ِإَم یَن َی اَل َفِح ِھ َق وا ِإَلْی صُّْبِح َخَرُج َلاَة ال َص
ا            وِديٌّ َفَل َذا َیُھ ِھ َھ ا ُروَح اللَّ اِدي َی َر ُیَن شََّجَرَة َواْلَحَج ى ِإنَّ ال اْلَكذَّاُب َیْنَماُث َكَما َیْنَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء َفَیْمِشي ِإَلْیِھ َفَیْقُتُلُھ َحتَّ

  َن َیْتَبُعُھ َأَحًدا ِإلَّا َقَتَلُھَیْتُرُك ِممَّْن َكا
  
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َحمَّاٌد َقاَل َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َزْیٍد َعِن اْلَحَسِن َعْن َعاِئَشَة- ٢٣٣٣٠
ْسِقي          َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َذَكَر َجْھًدا َیُكوُن َبْیَن َیَدْي      ِدیٌد َی اٌم َش اَل ُغَل ٍذ َق ٌر َیْوَمِئ اِل َخْی اُلوا َأيُّ اْلَم دَّجَّاِل َفَق ال

ْت َعائِ                ُل َقاَل ُد َوالتَّْھِلی ِدیُس َوالتَّْحِمی ْسِبیُح َوالتَّْق اَل التَّ َأْیَن  َأْھَلُھ اْلَماَء َوَأمَّا الطََّعاُم َفَلْیَس َقاُلوا َفَما َطَعاُم اْلُمْؤِمِنیَن َیْوَمِئٍذ َق َشُة َف
  اْلَعَرُب َیْوَمِئٍذ َقاَل اْلَعَرُب َیْوَمِئٍذ َقِلیٌل

  
   َحدََّثَنا َعفَّاُن َقاَل َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیٍد َعْن اْلَحَسِن َعْن َعاِئَشَة- ٢٣٧٩٦

ا   َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َذَكرَ  اَل َی  َجْھًدا َشِدیًدا َیُكوُن َبْیَن َیَدْي الدَّجَّاِل َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَأْیَن اْلَعَرُب َیْوَمِئٍذ َق
ِزُئ اْلَمَلاِئكَ           ا ُیْج اَل َم اِم َق ْن الطََّع ٍذ ِم ُد    َعاِئَشُة اْلَعَرُب َیْوَمِئٍذ َقِلیٌل َفُقْلُت َما ُیْجِزُئ اْلُمْؤِمِنیَن َیْوَمِئ ُر َوالتَّْحِمی ْسِبیُح َوالتَّْكِبی َة التَّ
  َوالتَّْھِلیُل ُقْلُت َفَأيُّ اْلَماِل َیْوَمِئٍذ َخْیٌر َقاَل ُغَلاٌم َشِدیٌد َیْسِقي َأْھَلُھ ِمْن اْلَماِء َوَأمَّا الطََّعاُم َفَلا َطَعاَم

  
  ِني َأُبو الزَُّبْیِر َأنَُّھ َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ َیُقوُل َأْخَبَرْتِني ُأمُّ َشِریٍك َأنََّھا َحدََّثَنا َرْوٌح َحدََّثَنا اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل َأْخَبَر- ٢٦٣٣٧

ِریٍك یَ                 ْت ُأمُّ َش اِل َقاَل ي اْلِجَب دَّجَّاِل ِف ْن ال اُس ِم رَّنَّ النَّ وُل َلَیِف لََّم َیُق ِھ َوَس َأْیَن    َسِمَعْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی ِھ َف وَل اللَّ ا َرُس
  اْلَعَرُب َیْوَمِئٍذ َقاَل ُكلُُّھْم َقِلیٌل

  
  

   َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َزْیِد ْبِن َوْھٍب َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْبِد َربِّ اْلَكْعَبِة َقاَل- ٦٢١٤
ُھ            اْنَتَھْیُت ِإَلى َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو      لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ َع َرُس ُن َم ا َنْح وُل َبْیَن َسِمْعُتُھ َیُق ِة َف  ْبِن اْلَعاِص َوُھَو َجاِلٌس ِفي ِظلِّ اْلَكْعَب

ْن یَ        صََّلاُة     َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َسَفٍر ِإْذ َنَزَل َمْنِزًلا َفِمنَّا َمْن َیْضِرُب ِخَباَءُه َوِمنَّا َمْن ُھَو ِفي َجَشِرِه َوِمنَّا َم ِھ ال اَدى ُمَناِدی ِضُل ِإْذ َن ْنَت
َجاِمَعٌة َقاَل َفاْجَتَمْعَنا َقاَل َفَقاَم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَخَطَبَنا َفَقاَل ِإنَُّھ َلْم َیُكْن َنِبيٌّ َقْبِلي ِإلَّا َدلَّ ُأمََّتُھ َعَلى َما َیْعَلُمُھ       

وٌر                َخْیًرا َلُھْم وَ   ِدیٌد َوُأُم اٌء َش ِصیُبُھْم َبَل ا َسُی ا َوِإنَّ آِخَرَھ ي َأوَِّلَھ ا ِف ْت َعاِفَیُتَھ ِذِه ُجِعَل َتُكْم َھ ْم َوِإنَّ ُأمَّ ُیَحذُِّرُھْم َما َیْعَلُمُھ َشرا َلُھ
وُل الْ        ُة َفَیُق يُء اْلِفْتَن َبْعٍض َتِج ُضَھا ِل ُق َبْع َتٌن ُیَرقِّ يُء ِف ا َتِج وُل       ُتْنِكُروَنَھ ُة َفَیُق يُء اْلِفْتَن مَّ َتِج ِشُف ُث مَّ َتْنَك ي ُث ِذِه ُمْھِلَكِت ْؤِمُن َھ ُم

ْوِم اْلآِخِر اْلُمْؤِمُن َھِذِه ُثمَّ َتْنَكِشُف َفَمْن َسرَُّه ِمْنُكْم َأْن ُیَزْحَزَح َعْن النَّاِر َوَأْن ُیْدَخَل اْلَجنََّة َفْلُتْدِرْكُھ َمْوَتُتُھ َوُھَو ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلیَ 
ُر          اَء آَخ ِإْن َج َوْلَیْأِت ِإَلى النَّاِس الَِّذي ُیِحبُّ َأْن ُیْؤَتى ِإَلْیِھ َوَمْن َباَیَع ِإَماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َیِدِه َوَثَمَرَة َقْلِبِھ َفْلُیِطْعُھ َما اْسَتَطاَع َف

  ُیَناِزُعُھ َفاْضِرُبوا ُعُنَق اْلآَخِر
ِدِه     َقاَل َفَأْدَخْلتُ  اَر ِبَی اَل َفَأَش  َرْأِسي ِمْن َبْیِن النَّاِس َفُقْلُت َأْنُشُدَك ِباللَِّھ آْنَت َسِمْعَت َھَذا ِمْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َق

َل     ِإَلى ُأُذَنْیِھ َفَقاَل َسِمَعْتُھ ُأُذَناَي َوَوَعاُه َقْلِبي َقاَل َفُقْلُت َھَذا اْبُن َعمِّ       ِل َوَأْن َنْقُت ا ِباْلَباِط ا َبْیَنَن َك ُمَعاِوَیُة َیْعِني َیْأُمُرَنا ِبَأْكِل َأْمَواِلَن
  }َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل {  َأْنُفَسَنا َوَقْد َقاَل اللَُّھ َتَعاَلى

زَّ       َقاَل َفَجَمَع َیَدْیِھ َفَوضَ    ِھ َع ِصَیِة اللَّ ي َمْع َعُھَما َعَلى َجْبَھِتِھ ُثمَّ َنَكَس ُھَنیًَّة ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُھ َفَقاَل َأِطْعُھ ِفي َطاَعِة اللَِّھ َواْعِصِھ ِف
  َوَجلَّ

  



 ٣٨٣

  َذْیَفَة َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َھاُروَن َحدََّثَنا َأُبو َماِلٍك َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش َعْن ُح- ٢٢١٩٣
لَّى          ِھ َص َأنَُّھ َقِدَم ِمْن ِعْنِد ُعَمَر َقاَل َلمَّا َجَلْسَنا ِإَلْیِھ َأْمِس َسَأَل َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأیُُّكْم َسِمَع َقْوَل َرُسوِل اللَّ

َك              اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي اْلِفَتِن َفَقاُلوا َنْحُن َسِمْعنَ         ْن ِتْل ْسُت َع اَل َل ْل َق اُلوا َأَج ِھ َق ِھ َوَماِل ي َأْھِل ِل ِف َة الرَُّج وَن ِفْتَن ْم َتْعُن اُه َقاَل َلَعلَُّك
ِھ وَ       ُھ َعَلْی لَّى اللَّ وُج      َأْسَأُل ِتْلَك ُیَكفُِّرَھا الصََّلاُة َوالصَِّیاُم َوالصََّدَقُة َوَلِكْن َأیُُّكْم َسِمَع َقْوَل َرُسوِل اللَِّھ َص ي َتُم َتِن الَِّت ي اْلِف لََّم ِف َس

وِب                  ى اْلُقُل َتُن َعَل َرُض اْلِف ُت ُتْع اَل ُقْل وَك َق ِھ َأُب َت ِللَّ ي َأْن اَل ِل ا َق ُت َأَن ُد ُقْل َمْوَج اْلَبْحِر َقاَل َفَأْمَسَك اْلَقْوُم َوَظَنْنُت َأنَُّھ ِإیَّاَي ُیِری
ى       َعْرَض اْلَحِصیِر َفَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرھَ   ُب َعَل ِصیَر اْلَقْل ى َی ْوَداُء َحتَّ ٌة َس ا ُنِكَتْت ِفیِھ ُنْكَتٌة َبْیَضاُء َوَأيُّ َقْلٍب ُأْشِرَبَھا ُنِكَتْت ِفیِھ ُنْكَت

ِرُف   َقْلَبْیِن َأْبَیَض ِمْثِل الصََّفا َلا َیُضرُُّه ِفْتَنٌة َما َداَمْت السََّمَواُت َواْلَأْرُض َواْلآَخِر َأْسَوَد ُمْرَبدٍّ كَ  ا َیْع اْلُكوِز ُمْخِجًیا َوَأَماَل َكفَُّھ َل
  َمْعُروًفا َوَلا ُیْنِكُر ُمْنَكًرا ِإلَّا َما ُأْشِرَب ِمْن َھَواُه

  
  َة ْبِن َمْسُعوٍد َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعِن النُّْعَماِن ْبِن َساِلٍم َسِمْعُت َیْعُقوَب ْبَن َعاِصِم ْبِن ُعْرَو- ٦٢٦٨

ُت            ا ُقْل ْیًئا ِإنََّم دَِّثُكْم َش ا ُأَح ُت َأْن َل ْد َھَمْم اَل َلَق َسِمْعُت َرُجًلا َقاَل ِلَعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو ِإنََّك َتُقوُل ِإنَّ السَّاَعَة َتُقوُم ِإَلى َكَذا َوَكَذا َق
ِھ           ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َبْعَد َقِلیٍل َأْمًرا َعِظیًما كَ     وُل اللَّ اَل َرُس ٍرو َق ُن َعْم ِھ ْب ُد اللَّ اَل َعْب مَّ َق َوُه ُث اَن َتْحِریَق اْلَبْیِت َقاَل ُشْعَبُة َھَذا َأْو َنْح

ا َأوْ          ًة َأْو     َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْخُرُج الدَّجَّاُل ِفي ُأمَِّتي َفَیْلَبُث ِفیِھْم َأْرَبِعیَن َلا َأْدِري َأْرَبِعیَن َیْوًم یَن َلْیَل َنًة َأْو َأْرَبِع یَن َس  َأْرَبِع
مَّ             ُھ ُث ُر َفُیْھِلُك َأْرَبِعیَن َشْھًرا َفَیْبَعُث اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكَأنَُّھ ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ َفَیْظَھ

اُل َذرٍَّة   َیْلَبُث النَّاُس    َبْعَدُه ِسِنیَن َسْبًعا َلْیَس َبْیَن اْثَنْیِن َعَداَوٌة ُثمَّ ُیْرِسُل اللَُّھ ِریًحا َباِرَدًة ِمْن ِقَبِل الشَّاِم َفَلا َیْبَقى َأَحٌد ِفي َقْلِبِھ ِمْثَق
لََّم        ِمْن ِإیَماٍن ِإلَّا َقَبَضْتُھ َحتَّى َلْو َأنَّ َأَحَدُھْم َكاَن ِفي َكِبِد َجَبلٍ         ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ ْن َرُس  َلَدَخَلْت َعَلْیِھ َقاَل َسِمْعُتَھا ِم

ا   َوَیْبَقى ِشَراُر النَّاِس ِفي ِخفَِّة الطَّْیِر َوَأْحَلاِم السَِّباِع َلا َیْعِرُفوَن َمْعُروًفا َوَلا ُیْنِكُروَن ُمْنَكًرا َقاَل َفَیَتَمثَُّل َلُھْم الشَّْیطَ  وُل َأَل اُن َفَیُق
ا                ٌد ِإلَّ ْسَمُعُھ َأَح ا َی صُّوِر َفَل ي ال ْنَفُخ ِف مَّ ُی ُشُھْم ُث َسٌن َعْی ْم َح َك َدارٌَّة َأْرَزاُقُھ ي َذِل َتْسَتِجیُبوَن َفَیْأُمُرُھْم ِباْلَأْوَثاِن َفَیْعُبُدوَنَھا َوُھْم ِف

ُھ           َأْصَغى َلُھ َوَأوَُّل َمْن َیْسَمُعُھ َرُجٌل َیُلوُط حَ   ًرا َكَأنَّ ُھ َقْط ِزُل اللَّ ُھ َأْو ُیْن ُل اللَّ مَّ ُیْرِس ِعَق ُث ا َص ٌد ِإلَّ ْوَضُھ َفَیْصَعُق ُثمَّ َلا َیْبَقى َأَح
اٌم َیْنظُ        ْم ِقَی ِإَذا ُھ َرى َف اُس       الطَّلُّ َأْو الظِّلُّ ُنْعَماُن الشَّاكُّ َفَتْنُبُت ِمْنُھ َأْجَساُد النَّاِس ُثمَّ ُیْنَفُخ ِفیِھ ُأْخ ا النَّ ا َأیَُّھ اُل َی مَّ ُیَق اَل ُث ُروَن َق

ْسَعًة           ٍة َوِت ْسَع ِماَئ ٍف ِت لِّ َأْل ْن ُك َھُلمُّوا ِإَلى َربُِّكْم َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم َمْسُئوُلوَن َقاَل ُثمَّ ُیَقاُل َأْخِرُجوا َبْعَث النَّاِر َقاَل َفُیَقاُل َكْم َفُیَقاُل ِم
   ُیْبَعُث اْلِوْلَداُن ِشیًبا َوَیْوَمِئٍذ ُیْكَشُف َعْن َساٍقَوِتْسِعیَن َفَیْوَمِئٍذ

  َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثِني ِبَھَذا اْلَحِدیِث ُشْعَبُة َمرَّاٍت َوَعَرْضُت َعَلْیِھ
  
  

دََّثِني         َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َأُبو اْلَعبَّاِس الدَِّمْشِقيُّ ِبَمكََّة ِإْملَ   - ١٦٩٧١ اَل َح اِبٍر َق ِن َج َد ْب ُن َیِزی رَّْحَمِن ْب اًء َقاَل َحدََّثِني َعْبُد ال
َن       وَّاَس ْب ِمَع النَّ َیْحَیى ْبُن َجاِبٍر الطَّاِئيُّ َقاِضي ِحْمَص َقاَل َحدََّثِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر اْلَحْضَرِميُّ َعْن َأِبیِھ َأنَُّھ َس

  ْمَعاَن اْلِكَلاِبيَّ َقاَلَس
ِھ                    ا ِإَلْی ا ُرْحَن ِل َفَلمَّ ِة النَّْخ ي َطاِئَف اُه ِف ى َظَننَّ َع َحتَّ ِھ َوَرفَّ َض ِفی َداٍة َفَخفَّ دَّجَّاَل َذاَت َغ َذَكَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ال

ِل    َعَرَف َذِلَك ِفي ُوُجوِھَنا َفَسَأْلَناُه َفُقْلنَ     ِة النَّْخ ي َطاِئَف ا َیا َرُسوَل اللَِّھ َذَكْرَت الدَّجَّاَل اْلَغَداَة َفَخفَّْضَت ِفیِھ َوَرفَّْعَت َحتَّى َظَننَّاُه ِف
ُھ      َقاَل َغْیُر الدَّجَّاِل َأْخَوُفِني َعَلْیُكْم َفِإْن َیْخُرْج َوَأَنا ِفیُكْم َفَأَنا َحِجیُجُھ ُدوَنُكْم َوِإْن َیْخُرْج َوَلسْ    ِسِھ َواللَّ یُج َنْف اْمُرٌؤ َحِج یُكْم َف ُت ِف

اَد            ا ِعَب َخِلیَفِتي َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِإنَُّھ َشابٌّ َجْعٌد َقَطٌط َعْیُنُھ َطاِفَیٌة َوِإنَُّھ َیْخُرُج ِمْن ِخلٍَّة َبْیَن الشَّاِم َواْلِعَراِق َفَعاَث َیِمیًنا َوِشَماًلا َی
اِمُكْم  اللَِّھ اْثُبُتوا ُقْلَنا یَ   ا َرُسوَل اللَِّھ َما ُلْبُثُھ ِفي اْلَأْرِض َقاَل َأْرَبِعیَن َیْوًما َیْوٌم َكَسَنٍة َوَیْوٌم َكَشْھٍر َوَیْوٌم َكُجُمَعٍة َوَساِئُر َأیَّاِمِھ َكَأیَّ

َلاةُ         ِھ َص ا ِفی َسَنٍة َأَیْكِفیَن َو َك ِذي ُھ ْوُم الَّ ا             ُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَذِلَك اْلَی ِھ َفَم وَل اللَّ ا َرُس ا َی ْدَرُه ُقْلَن ُھ َق ُدُروا َل ا اْق اَل َل ٍة َق ْوٍم َوَلْیَل  َی
ُر َوا        سََّماَء َفُتْمِط ْأُمُر ال ُھ َفَی َأْرَض  ِإْسَراُعُھ ِفي اْلَأْرِض َقاَل َكاْلَغْیِث اْسَتْدَبَرْتُھ الرِّیُح َقاَل َفَیُمرُّ ِباْلَحيِّ َفَیْدُعوُھْم َفَیْسَتِجیُبوَن َل ْل

ُردُّوا        ْدُعوُھْم َفَی اْلَحيِّ َفَی رُّ ِب َفُتْنِبُت َوَتُروُح َعَلْیِھْم َساِرَحُتُھْم َوِھَي َأْطَوُل َما َكاَنْت ُذًرى َوَأَمدُُّه َخَواِصَر َوَأْسَبُغُھ ُضُروًعا َوَیُم
ُھ      َعَلْیِھ َقْوَلُھ َفَتْتَبُعُھ َأْمَواُلُھْم َفُیْصِبُحوَن ُمْمِحِلیَن َلْیسَ     وَزِك َفَتْتَبُع ي ُكُن ا َأْخِرِج وُل َلَھ  َلُھْم ِمْن َأْمَواِلِھْم َشْيٌء َوَیُمرُّ ِباْلَخِرَبِة َفَیُق

مَّ یَ                 َرِض ُث َة اْلَغ ْزَلَتْیِن َرْمَی ُھ ِج سَّْیِف َفَیْقَطُع ْضِرُبُھ ِبال ُل َفَی ٍل َفُیْقَت ْأُمُر ِبَرُج اَل َوَی ِل َق ِھ   ُكُنوُزَھا َكَیَعاِسیِب النَّْح ُل ِإَلْی ْدُعوُه َفُیْقِب
َیَتَھلَُّل َوْجُھُھ َقاَل َفَبْیَنا ُھَو َعَلى َذِلَك ِإْذ َبَعَث اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ اْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام َفَیْنِزُل ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْیَضاِء َشْرِقيَّ         

َذِلَك ِإْذ                 ِدَمْشَق َبْیَن َمْھُروَدَتْیِن َواِضعً    ْم َك ا ُھ اَل َفَبْیَنَم شَّْرِقيِّ َق دٍّ ال اِب ُل َد َب ُھ ِعْن ُھ َفَیْقُتُل ُھ َفُیْدِرُك ْیِن َفَیْتَبُع ِة َمَلَك ا َیَدُه َعَلى َأْجِنَح
اِدي       َأْوَحى اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِإَلى ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام َأنِّي َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا مِ    وِّْز ِعَب اِلِھْم َفَح َك ِبِقَت َداِن َل ا َی ْن ِعَباِدي َل
  }ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َیْنِسُلوَن {  ِإَلى الطُّوِر َفَیْبَعُث اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُھْم َكَما َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ



 ٣٨٤

ِبُط           َفَیْرَغُب ِعیَسى َوَأْصَحاُبُھ ِإَلى اللَِّھ َعزَّ      َدٍة َفَیْھ ٍس َواِح ْوِت َنْف ى َكَم ْصِبُحوَن َفْرَس اِبِھْم َفُی ي ِرَق ا ِف ْیِھْم َنَغًف  َوَجلَّ َفُیْرِسُل َعَل
ُل   ِعیَسى َوَأْصَحاُبُھ َفَلا َیِجُدوَن ِفي اْلَأْرِض َبْیًتا ِإلَّا َقْد َمَلَأُه َزَھُمُھْم َوَنِتُنُھْم َفَیْرَغُب ِعیَسى َوَأْصَحاُبُھ ِإلَ     لَّ َفُیْرِس ى اللَِّھ َعزَّ َوَج

َسِكيُّ          َد السَّْك ُن َیِزی اُء ْب دََّثِني َعَط اِبٍر َفَح ُن َج َعَلْیِھْم َطْیًرا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت َفَتْحِمُلُھْم َفَتْطَرُحُھْم َحْیُث َشاَء اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل اْب
ُھ      َعْن َكْعٍب َأْو َغْیِرِه َقاَل َفَتْطَرُحُھمْ      ُل اللَّ اَل َوُیْرِس شَّْمِس َق ُع ال  ِباْلُمَھبَِّل َقاَل اْبُن َجاِبٍر َفُقْلُت َیا َأَبا َیِزیَد َوَأْیَن اْلُمَھبَُّل َقاَل َمْطَل

ى َیْترُ              َأْرَض َحتَّ ِسُل اْل ا َفَیْغ یَن َیْوًم َدٍر َأْرَبِع ا َم ٍر َوَل ُت َوَب ُھ َبْی ْن ِمْن ا َیُك ي      َعزَّ َوَجلَّ َمَطًرا َل َأْرِض َأْنِبِت اُل ِلْل ِة َوُیَق ا َكالزََّلَف َكَھ
ِل                ْن اْلِإِب َة ِم ى َأنَّ اللَّْقَح ِل َحتَّ ي الرِّْس اَرُك ِف ا َوُیَب َثَمَرَتِك َوُردِّي َبَرَكَتِك َقاَل َفَیْوَمِئٍذ َیْأُكُل النََّفُر ِمْن الرُّمَّاَنِة َوَیْسَتِظلُّوَن ِبِقْحِفَھ

ُھ           َلَتْكِفي اْلِفَئاَم مِ   َث اللَّ َك ِإْذ َبَع ى َذِل ْم َعَل ْن النَّاِس َواللَّْقَحَة ِمْن اْلَبَقِر َتْكِفي اْلَفِخَذ َوالشَّاَة ِمْن اْلَغَنِم َتْكِفي َأْھَل اْلَبْیِت َقاَل َفَبْیَنا ُھ
ِر   َعزَّ َوَجلَّ ِریًحا َطیَِّبًة َتْحَت آَباِطِھْم َفَتْقِبُض ُروَح ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْو َقالَ      اُرَج اْلَحِمی  ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوَیْبَقى ِشَراُر النَّاِس َیَتَھاَرُجوَن َتَھ

  َوَعَلْیِھْم َأْو َقاَل َوَعَلْیِھ َتُقوُم السَّاَعُة
  

دََّثِني         َحدََّثَنا اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم َأُبو اْلَعبَّاِس الدَِّمْشِقيُّ ِبَمكََّة ِإْمَلاًء َقاَل َحدََّثِني َعْبُد ا   - ١٦٩٧١ اَل َح اِبٍر َق ِن َج َد ْب ُن َیِزی رَّْحَمِن ْب ل
َن       وَّاَس ْب ِمَع النَّ َیْحَیى ْبُن َجاِبٍر الطَّاِئيُّ َقاِضي ِحْمَص َقاَل َحدََّثِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُجَبْیِر ْبِن ُنَفْیٍر اْلَحْضَرِميُّ َعْن َأِبیِھ َأنَُّھ َس

  َسْمَعاَن اْلِكَلاِبيَّ َقاَل
ِھ                   َذ ا ِإَلْی ا ُرْحَن ِل َفَلمَّ ِة النَّْخ ي َطاِئَف اُه ِف ى َظَننَّ َع َحتَّ ِھ َوَرفَّ َض ِفی َداٍة َفَخفَّ دَّجَّاَل َذاَت َغ َكَر َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ال

ِل    َعَرَف َذِلَك ِفي ُوُجوِھَنا َفَسَأْلَناُه َفُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َذَكْرتَ     ِة النَّْخ ي َطاِئَف  الدَّجَّاَل اْلَغَداَة َفَخفَّْضَت ِفیِھ َوَرفَّْعَت َحتَّى َظَننَّاُه ِف
یُج        اْمُرٌؤ َحِج یُكْم َف ُھ   َقاَل َغْیُر الدَّجَّاِل َأْخَوُفِني َعَلْیُكْم َفِإْن َیْخُرْج َوَأَنا ِفیُكْم َفَأَنا َحِجیُجُھ ُدوَنُكْم َوِإْن َیْخُرْج َوَلْسُت ِف ِسِھ َواللَّ َنْف

اَد            ا ِعَب َخِلیَفِتي َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِإنَُّھ َشابٌّ َجْعٌد َقَطٌط َعْیُنُھ َطاِفَیٌة َوِإنَُّھ َیْخُرُج ِمْن ِخلٍَّة َبْیَن الشَّاِم َواْلِعَراِق َفَعاَث َیِمیًنا َوِشَماًلا َی
اِمُكْم  اللَِّھ اْثُبُتوا ُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َما ُلْبثُ   ُھ ِفي اْلَأْرِض َقاَل َأْرَبِعیَن َیْوًما َیْوٌم َكَسَنٍة َوَیْوٌم َكَشْھٍر َوَیْوٌم َكُجُمَعٍة َوَساِئُر َأیَّاِمِھ َكَأیَّ

ا             اَل َل ٍة َق ْوٍم َوَلْیَل َلاُة َی ِھ َص ا ِفی َسَنٍة َأَیْكِفیَن َو َك ِذي ُھ ْوُم الَّ ا         ُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَذِلَك اْلَی ِھ َفَم وَل اللَّ ا َرُس ا َی ْدَرُه ُقْلَن ُھ َق ُدُروا َل  اْق
َأْرَض          ُر َواْل سََّماَء َفُتْمِط ْأُمُر ال ُھ َفَی ِإْسَراُعُھ ِفي اْلَأْرِض َقاَل َكاْلَغْیِث اْسَتْدَبَرْتُھ الرِّیُح َقاَل َفَیُمرُّ ِباْلَحيِّ َفَیْدُعوُھْم َفَیْسَتِجیُبوَن َل

ُردُّوا      َفُتْنِبُت َوَتُروحُ  ْدُعوُھْم َفَی اْلَحيِّ َفَی رُّ ِب  َعَلْیِھْم َساِرَحُتُھْم َوِھَي َأْطَوُل َما َكاَنْت ُذًرى َوَأَمدُُّه َخَواِصَر َوَأْسَبُغُھ ُضُروًعا َوَیُم
ُھ      َعَلْیِھ َقْوَلُھ َفَتْتَبُعُھ َأْمَواُلُھْم َفُیْصِبُحوَن ُمْمِحِلیَن َلْیَس َلُھْم ِمْن َأْمَواِلِھْم شَ     وَزِك َفَتْتَبُع ي ُكُن ا َأْخِرِج وُل َلَھ ْيٌء َوَیُمرُّ ِباْلَخِرَبِة َفَیُق

ِھ                    ُل ِإَلْی ْدُعوُه َفُیْقِب مَّ َی َرِض ُث َة اْلَغ ْزَلَتْیِن َرْمَی ُھ ِج سَّْیِف َفَیْقَطُع ْضِرُبُھ ِبال ُل َفَی ٍل َفُیْقَت ْأُمُر ِبَرُج اَل َوَی ِل َق ُكُنوُزَھا َكَیَعاِسیِب النَّْح
َیَتَھلَُّل َوْجُھُھ َقاَل َفَبْیَنا ُھَو َعَلى َذِلَك ِإْذ َبَعَث اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ اْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام َفَیْنِزُل ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْیَضاِء َشْرِقيَّ         

ِة َملَ        َذِلَك ِإْذ             ِدَمْشَق َبْیَن َمْھُروَدَتْیِن َواِضًعا َیَدُه َعَلى َأْجِنَح ْم َك ا ُھ اَل َفَبْیَنَم شَّْرِقيِّ َق دٍّ ال اِب ُل َد َب ُھ ِعْن ُھ َفَیْقُتُل ُھ َفُیْدِرُك ْیِن َفَیْتَبُع َك
َك        َداِن َل ا َی اِدي    َأْوَحى اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِإَلى ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َعَلْیِھ السََّلام َأنِّي َقْد َأْخَرْجُت ِعَباًدا ِمْن ِعَباِدي َل وِّْز ِعَب اِلِھْم َفَح ِبِقَت

لَّ        ِسُلوَن     {  ِإَلى الطُّوِر َفَیْبَعُث اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُھْم َكَما َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَج َدٍب َیْن لِّ َح ْن ُك َسى    }ِم ُب ِعی َفَیْرَغ
َحاُبُھ      َوَأْصَحاُبُھ ِإَلى اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َفُیْرِسُل َعَلْیھِ     َسى َوَأْص ِبُط ِعی َدٍة َفَیْھ ٍس َواِح ْم َنَغًفا ِفي ِرَقاِبِھْم َفُیْصِبُحوَن َفْرَسى َكَمْوِت َنْف

لَّ َفُیرْ              زَّ َوَج ِھ َع ى اللَّ َحاُبُھ ِإَل َسى َوَأْص ُب ِعی ُنُھْم َفَیْرَغ ْم َوَنِت َأُه َزَھُمُھ ْد َمَل ا َق ًرا    َفَلا َیِجُدوَن ِفي اْلَأْرِض َبْیًتا ِإلَّ ْیِھْم َطْی ُل َعَل ِس
ٍب َأْو         ْن َكْع َسِكيُّ َع َد السَّْك ُن َیِزی َكَأْعَناِق اْلُبْخِت َفَتْحِمُلُھْم َفَتْطَرُحُھْم َحْیُث َشاَء اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل اْبُن َجاِبٍر َفَحدََّثِني َعَطاُء ْب

لَّ              َغْیِرِه َقاَل َفَتْطَرُحُھْم ِباْلُمَھبَِّل َقاَل اْبُن جَ       زَّ َوَج ُھ َع ُل اللَّ اَل َوُیْرِس شَّْمِس َق ُع ال اَل َمْطَل ُل َق َن اْلُمَھبَّ َد َوَأْی ا َیِزی ا َأَب اِبٍر َفُقْلُت َی
الُ        ِة َوُیَق ِك َوُردِّي    َمَطًرا َلا َیُكْن ِمْنُھ َبْیُت َوَبٍر َوَلا َمَدٍر َأْرَبِعیَن َیْوًما َفَیْغِسُل اْلَأْرَض َحتَّى َیْتُرَكَھا َكالزََّلَف ي َثَمَرَت َأْرِض َأْنِبِت  ِلْل

ْن           اَم ِم ي اْلِفَئ ِل َلَتْكِف َبَرَكَتِك َقاَل َفَیْوَمِئٍذ َیْأُكُل النََّفُر ِمْن الرُّمَّاَنِة َوَیْسَتِظلُّوَن ِبِقْحِفَھا َوُیَباَرُك ِفي الرِّْسِل َحتَّى َأنَّ اللَّْقَحَة ِمْن اْلِإِب
ا        النَّاِس َواللَّْقَحَة مِ  لَّ ِریًح زَّ َوَج ُھ َع َث اللَّ َك ِإْذ َبَع ى َذِل ْن اْلَبَقِر َتْكِفي اْلَفِخَذ َوالشَّاَة ِمْن اْلَغَنِم َتْكِفي َأْھَل اْلَبْیِت َقاَل َفَبْیَنا ُھْم َعَل

اَل     َطیَِّبًة َتْحَت آَباِطِھْم َفَتْقِبُض ُروَح ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْو َقاَل ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوَیْبَقى ِشرَ  ْیِھْم َأْو َق ِر َوَعَل اُرَج اْلَحِمی اُر النَّاِس َیَتَھاَرُجوَن َتَھ
  َوَعَلْیِھ َتُقوُم السَّاَعُة

  
  

اجِ          - ١٠٧٨٠ صِّدِّیِق النَّ ِمْعُت    َحدََّثَنا اْبُن ُنَمْیٍر َحدََّثَنا ُموَسى َیْعِني اْلُجَھِنيَّ َقاَل َسِمْعُت َزْیًدا اْلَعمِّيَّ َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ال اَل َس يُّ َق
  َأَبا َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ َقاَل

ِنیَن َأْو     اِن ِس َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُكوُن ِمْن ُأمَِّتي اْلَمْھِديُّ َفِإْن َطاَل ُعْمُرُه َأْو َقُصَر ُعْمُرُه َعاَش َسْبَع ِسِنیَن َأْو َثَم
  َأْرَض ِقْسًطا َوَعْدًلا َوُتْخِرُج اْلَأْرُض َنَباَتَھا َوُتْمِطُر السََّماُء َقْطَرَھاِتْسَع ِسِنیَن َیْمَلُأ اْل
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 ٣٨٥

  :تعلیق ومالحظة المترجم مرشد إلى اإللحاد -
  

ر          ان ذي خب الم أدی ان           ةخالل دراستي لما صرت ع داث آخر الزم ھ بصدد أح سوبة ل د أو المن ث محم ي أحادی ، نظرت ف
ن دتھا ال یمك طوري، فوج عف    األس طھاد وض صر اض سلمین، ع د الم ع ض طھاد واس دوث اض ن ح ي زم ا إال ف  تألیفھ

 لتنشأ فیھ نصوص بمثل ھذا المضمون وھذه الطبیعة، ھو ما حیرني لكونھا نصوصًا متأخرة متوبة في أقوى         
  . أثار حیرتي الشدیدةعصور الحكم اإلسالمي ، عصر العباسیین، بعد تناقلھا شفویًا بعھدي الراشدین واألمویین، وھو ما

  
ھ،      ثم اكتشفت خالل دراست   ساتھ من ھ بنصوص اإلسالم واقتب ي لكتاب الیھود المقدس بغرض نقده، وكذلك بغرض مقارنت

سیرات أسط     سروھا تف ك     (ریة ومغلوطة ووجدت نصوصًا معینة خمنت أنھ یمكن أن الیھود ف د ل ا تعلمت بع ة كم ) ھاجادی
ث    خالل عصور اضطھادھم وضعفھم واضمحالل     و األحادی واد      أھم، ثم نقلھا مؤلف ك الم ا تل دلون والمضیفون علیھ و المع

طوریة       سیرات األس ك التف ذات الطبیعة الھاجادیة، دون أي تغییر، ما خال رتوش إسالمیة بسیطة، وقد وجدت بعد ذلك تل
  .كما توقعت في الھاجادوت

  
د  اد محم د وأحف حاب محم ھ أص رض ل ذي تع طھاد ال ف واالض ان العن د ك ویین  لق د األم ى ی م  عل ى الحك سین عل  المناف

  .في تشكل الرؤیة األحادیثیة المماثلة والناقلة من الھاجادوتوالعباسین كذلك دور كبیر وال شك 
  

ضارة وا ور الح إن تط ذلك ف ة العباسك ي الدول ون ف ة والفن ة،  لمدنی ة والمدنی ن والحری دو الف الم ع ارض اإلس ان یع یة ك
اء ع داوة واإلبق داعي للب ن    ال ستوحاة م صیة، م ات الشخ ون والحری ة للفن ث المعادی ن األحادی ر م اءت كثی ذلك ج ا، ل لیھ

  .الھاجادوت
  

  : بن حنبلروى أحمد
  

   َحدََّثَنا َیِزیُد َأْخَبَرَنا َأُبو َجَناٍب َیْحَیى ْبُن َأِبي َحیََّة َعْن َشْھِر ْبِن َحْوَشٍب َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن ُعَمَر َیُقوُل-  ٥٣٠٣
بُّ                -٥٣٠٣ دِّْرَھُم َأَح دِّیَناُر َوال آَن َوَلل َأَخَرٍة اْل ا ِب ْد َرَأْیُتَن مَّ َلَق ْسِلِم ُث ِھ اْلُم َلَقْد َرَأْیُتَنا َوَما َصاِحُب الدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ِبَأَحقَّ ِمْن َأِخی

ْسِلمِ      ِھ اْلُم ْن َأِخی ِدَنا ِم ى َأَح وَل    - ٥٣٠٤ ِإَل ِمْعُت َرُس ْد َس ِر             َوَلَق اَب اْلَبَق ُتْم َأْذَن ُتْم اتََّبْع ِئْن َأْن وُل َل لََّم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص اللَّ
ْنُكْم حَ            َزُع ِم ا ُتْن ُتْم      َوَتَباَیْعُتْم ِباْلِعیَنِة َوَتَرْكُتْم اْلِجَھاَد ِفي َسِبیِل اللَِّھ َلُیْلِزَمنَُّكْم اللَُّھ َمَذلًَّة ِفي َأْعَناِقُكْم ُثمَّ َل ا ُكْن ى َم وَن ِإَل ى َتْرِجُع تَّ

  َعَلْیِھ َوَتُتوُبوَن ِإَلى اللَِّھ
  

  َقاَل ُعَمَر اْبِن َعِن َرَباٍح َأِبي ْبِن َعَطاِء َعْن اْلَأْعَمِش َعْن َبْكٍر َأُبو َأْخَبَرَنا َعاِمٍر ْبُن اْلَأْسَوُد َحدََّثَنا - ٤٥٩٣
اْلَعْینِ  َوَتَباَیُعوا َوالدِّْرَھِم ِبالدِّیَناِر النَّاُس َضنَّ َیْعِني ِإَذا َیُقوُل َوَسلََّم َلْیِھَع اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسِمْعُت وا  ِب ابَ  َواتََّبُع رِ  َأْذَن  اْلَبَق
  ِدیَنُھْم ُعواُیَراِج َحتَّى َعْنُھْم َیْرَفْعُھ َفَلْم َبَلاًء ِبِھْم اللَُّھ َأْنَزَل اللَِّھ َسِبیِل ِفي اْلِجَھاَد َوَتَرُكوا

  
سَّانَ  َعْن َثْوَباَن اْبُن َأْخَبَرَنا اْلَواِسِطيَّ َیْعِني َیِزیَد ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا - ٤٨٦٨ نِ  َح ةَ  ْب نْ  َعِطیَّ ي  َع بٍ  َأِب يِّ  ُمِنی نِ  اْلُجَرِش نِ  َع  اْب

  َقاَل ُعَمَر
سَّْیفِ  ُبِعْثُت َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل ى  ِبال دَ  َحتَّ ھُ  ُیْعَب ا  اللَّ ِریكَ  َل ھُ  َش لَ  َل ي  َوُجِع تَ  ِرْزِق لِّ  َتْح ي  ِظ لَ  ُرْمِح  َوُجِع

  ِمْنُھْم َفُھَو ِبَقْوٍم َتَشبََّھ َوَمْن َأْمِري َخاَلَف َمْن َعَلى َوالصََّغاُر الذِّلَُّة
  

ة و   ائمة على التكسب عن طریق سرقة ونھب األق بالطبع قیم بدویة ق   إنھا   ة والزراع ة  وام األخر، بدل التكسب بالتنمی تربی
دین          دو لل ا ع ا، ألنھ ضارة ومظاھرھ ة والح ادي المدنی ث تع ك األحادی ن تل رة م رى الكث ك ن صناعات، لل وان وال الحی
دن والتحضر،                  شویھ صورة التم ًا، وھي تحاول ت ھ تمام وي وأساسي للقضاء علی وخرافاتھ وتعصبھ وتخشبھ وعامل ق

  .ة رجعیة ال قیمة لھا بل وإجرامیةلصالح قم بدوی

A
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ن سائر           سیح المنتظر، ل في واحد من األحادیث قیل أن المسیح بن عیسى سیمكث أربعین سنًة كما تقول الھاجادة عن الم
دعي                دجال أو الم سیح ال ًا للم ین یوم سبت مكوث أربع ب     األحادیث بشكل معكوس طریف ن سلم تجن ، حاول البخاري وم

ة            تھوید اإلسالم أكثر فر    دھما وال كلم د عن ذا ال توج ا، ل ة نظرھم ن وجھ ا م أو في األحادیث عن المھدي المنتظر خطأ م
ال        ا نق دفھما لكنھم تكره، لكن یأتي ذكره في مسند أحمد وتب السنن األربعة، رغم محاوالت مصنفي الصحیحین لعمل ھ

  !ھا كانت قطعًا مباشرة من الھاجادةأحادیث كثیرة جدًا ظناھا أصح األحادیث وأنقاھا من التأثیر الھاجادي، لكن
  

ن               انون م ل ق انون عام، لنق ھ ق ود بالضبط، كأن ل الیھ ك النصوص مث ستعملون تل الشيء الطریف أن المسلمین صاروا ی
ة      م والعلمانی ة والعل ضارة والمدنی دي الح طھاد، أو تح داء أو اض وا ألع ا تعرض ان، فكلم م األدی اطیر أوعل وانین األس ق

ر لإلس   ر الح ذة          والفك ا تعوی صوص كانم م الن د تلك ي تردی شرعون ف ى ی شدید، حت شبھ ال ھ وتخ ھ ورجعیت الم بخرافات
وم          ل العل د ك ذة سحریة ض االستسالم للعدو والبقاء خانعین لھ بال عمل أي شيء على أساس آمال وھمیة دومًا، أو كتعوی

ا، وإ    یھم تجنبھ ولھم، وعل ا رس أھم عنھ ًا نب ا فتن دم باعتبارھ ة والتق ر   والحداث ر والتفكی ع الفك ولھم ومن تعمال عق اء اس لغ
  !والبحث

  
================================================================  
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ھ  : ( وصفًا ھاجادیًا للمسیح اآلتيھذا العنوان نقرأتحت   وثنیین      إن ع ال ع إسرائیل، خشن م ق م شاد    ) رفی شید األن دراش ن م
  ٥: ٧ربا 

  
ا          د        بوألن محمد زعم أن نصوص التبشیر بالمسیح الیھودي األسطوري في كت ھ، فق شارات خاصة ب دیم ھي ب د الق  العھ

  :ا الوصفذأشار في القرآن لھ
  
ٌد َرسُ  { َوانًا             ُمَحمَّ ِھ َوِرْض ْن اللَّ ْضًال ِم وَن َف جَّدًا َیْبَتُغ ًا ُس َراُھْم ُركَّع َنُھْم َت اُء َبْی اِر ُرَحَم ى اْلُكفَّ دَّاُء َعَل ُھ َأِش ِذیَن َمَع ِھ َوالَّ وُل اللَّ

ي                  َثُلُھْم ِف ْوَراِة َوَم ي التَّ َثُلُھْم ِف َك َم سُُّجوِد َذِل ِر ال ْن َأَث وِھِھْم ِم ي ُوُج َتْغَلَظ       ِسیَماُھْم ِف آَزَرُه َفاْس ْطَأُه َف َرَج َش َزْرٍع َأْخ ِل َك  اِإلْنِجی
ًا            رًا َعِظیم َرًة َوَأْج ْنُھْم َمْغِف صَّاِلَحاِت ِم وا ال َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِھ ُیْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَیِغیَظ ِبِھْم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُل

  ٢٩:  الفتح})٢٩(
  

  للعالم، عدا واحدة ھي إسرائیلستقود جوج االثنتین وسبعین أمة : رأونق
  

  : أو المنسوب لھھذا یذكر بحدیث محمد
  

  :روى أحمد بن حنبل
  

   اْلُخْدِريِّ َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن َعْن َأِبي َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعیٍد- ١١١٥٨
ْیًئا      َدْع َش َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َصَلاَة اْلَعْصِر َذاَت َیْوٍم ِبَنَھاٍر ُثمَّ َقاَم َیْخُطُبَنا ِإَلى َأْن َغاَبْت الشَّْمُس َفَلْم َی

ِضَرٌة   ِممَّا َیُكوُن ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة ِإلَّا َحدََّثنَ  دُّْنَیا َخ اُه َحِفَظ َذِلَك َمْن َحِفَظ َوَنِسَي َذِلَك َمْن َنِسَي َوَكاَن ِفیَما َقاَل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّ ال
نَّ ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواًء َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَقْدِر َغْدَرِتِھ ُحْلَوٌة َوِإنَّ اللََّھ ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفیَھا َفَناِظٌر َكْیَف َتْعَمُلوَن َفاتَُّقوا الدُّْنَیا َواتَُّقوا النَِّساَء َأَلا إِ     

ِة         َب اْلَفْیَئ َضِب َقِری ُیْنَصُب ِعْنَد اْسِتِھ ُیْجَزى ِبِھ َوَلا َغاِدَر َأْعَظُم ِمْن َأِمیِر َعامٍَّة ُثمَّ َذَكَر اْلَأْخَلاَق َفَقاَل َیُكوُن الرَُّجُل َسِریَع اْلَغ
َضِب                  َفَھِذِه ِبَھذِ  ِریُع اْلَغ رُُّھْم َس ِة َوَش ِریُع اْلَفْیَئ َضِب َس يُء اْلَغ ُرُھْم َبِط ِذِه َفَخْی ِذِه ِبَھ ِة َفَھ يَء اْلَفْیَئ َضِب َبِط يَء اْلَغ ِه َوَیُكوُن َبِط

ى ُحْمَرِة َعْیَنْیِھ َواْنِتَفاِخ َأْوَداِجِھ َفِإَذا َوَجَد َأَحُدُكْم َذِلَك َبِطيُء اْلَفْیَئِة َقاَل َوِإنَّ اْلَغَضَب َجْمَرٌة ِفي َقْلِب اْبِن آَدَم َتَتَوقَُّد َأَلْم َتَرْوا ِإلَ      
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 ٣٨٧

وُن                    ِذِه َوَیُك ِذِه ِبَھ َضاِء َفَھ یَِّئ اْلَق ِب َس َسَن الطََّل ُل َح وُن الرَُّج اَل َیُك َة َفَق َر اْلُمَطاَلَب َفْلَیْجِلْس َأْو َقاَل َفْلَیْلَصْق ِباْلَأْرِض َقاَل ُثمَّ َذَك
اَل           َح مَّ َق َضاِء ُث سَّیُِّئ اْلَق ِب ال سَّیُِّئ الطََّل َسَن اْلَقَضاِء َسیَِّئ الطََّلِب َفَھِذِه ِبَھِذِه َفَخْیُرُھْم اْلَحَسُن الطََّلِب اْلَحَسُن اْلَقَضاِء َوَشرُُّھْم ال

وُت        ِإنَّ النَّاَس ُخِلُقوا َعَلى َطَبَقاٍت َفُیوَلُد الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َوَیِعیُش ُمؤْ   اِفًرا َوَیُم یُش َك اِفًرا َوَیِع ُل َك ُد الرَُّج ا َوُیوَل ِمًنا َوَیُموُت ُمْؤِمًن
ھِ        ي َحِدیِث اَل ِف مَّ َق  َكاِفًرا َوُیوَلُد الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َوَیِعیُش ُمْؤِمًنا َوَیُموُت َكاِفًرا َوُیوَلُد الرَُّجُل َكاِفًرا َوَیِعیُش َكاِفًرا َوَیُموُت ُمْؤِمًنا ُث

مَّ                  ِھَدُه ُث اْلَحقِّ ِإَذا َرآُه َأْو َش َتَكلََّم ِب اِس َأْن َی اُء النَّ َدُكْم اتَِّق َنَعنَّ َأَح َوَما َشْيٌء َأْفَضَل ِمْن َكِلَمِة َعْدٍل ُتَقاُل ِعْنَد ُسْلَطاٍن َجاِئٍر َفَلا َیْم
اَل َوِإنَّ َبَكى َأُبو َسِعیٍد َفَقاَل َقْد َواللَِّھ َمَنَعَنا َذِلَك     ِھ          َق ى اللَّ ا َعَل ا َوَأْكَرُمَھ ُتْم َخْیُرَھ ًة َأْن ْبِعیَن ُأمَّ وَن َس ْم ُتِتمُّ شَّْمُس َأْن    ُك ْت ال مَّ َدَن ُث

  َتْغُرَب َفَقاَل َوِإنَّ َما َبِقَي ِمْن الدُّْنَیا ِفیَما َمَضى ِمْنَھا ِمْثُل َما َبِقَي ِمْن َیْوِمُكْم َھَذا ِفیَما َمَضى ِمْنُھ
   

اٍد        حَ - ١٩١٦٠ ُن َعبَّ ْبُل ْب دََّثَنا ِش ٍر َح ي ُبَكْی دََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن اْلَحاِرِث َحدََّثِني ِشْبُل ْبُن َعبَّاٍد َواْبُن َأِبي ُبَكْیٍر َیْعِني َیْحَیى ْبَن َأِب
  َعاِوَیَة اْلَبْھِزيِّ َعْن َأِبیِھ َأنَُّھاْلَمْعَنى َقاَل َسِمْعُت َأَبا َقَزَعَة ُیَحدُِّث َعْمَرو ْبَن ِدْیَناٍر َعْن َحِكیِم ْبِن ُم

اَل         ِھ َق اَلى ِب اَرَك َوَتَع َقاَل ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي َحَلْفُت َھَكَذا َوَنَشَر َأَصاِبَع َیَدْیِھ َحتَّى ُتْخِبَرِني َما الَِّذي َبَعَثَك اللَُّھ َتَب
صََّلاَة                    َبَعَثِني اللَُّھ َتَباَركَ   یُم ال وُلُھ َوُتِق ُدُه َوَرُس ًدا َعْب ُھ َوَأنَّ ُمَحمَّ ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َھاَدُة َأْن َل اَل َش َلاُم َق ا اْلِإْس اَل َوَم َلاِم َق  َوَتَعاَلى ِباْلِإْس

قُّ َزْوِج      َوُتْؤِتي الزََّكاَة َأَخَواِن َنِصیَراِن َلا َیْقَبُل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َأَحٍد َتْوَبةً         ا َح ِھ َم وَل اللَّ ا َرُس  َأْشَرَك َبْعَد ِإْسَلاِمِھ َقاَل ُقْلُت َی
اَل َھاھُ              مَّ َق ِت ُث ي اْلَبْی ا ِف ْر ِإلَّ ا َتْھُج بِّْح َوَل ا  َأَحِدَنا َعَلْیِھ َقاَل ُتْطِعُمَھا ِإَذا َأَكْلَت َوَتْكُسوَھا ِإَذا اْكَتَسْیَت َوَلا َتْضِرْب اْلَوْجَھ َوَلا ُتَق َن

ُأَمِم  ُتْحَشُروَن َھاُھَنا ُتْحَشُروَن َھاُھَنا ُتْحَشُروَن َثَلاًثا ُرْكَباًنا َوُمَشاًة َوَعَلى ُوُجوِھُكْم          ُتوُفوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َسْبِعیَن ُأمًَّة َأْنُتْم آِخُر اْل
ٍر  َتْأُتوَن َیْوَم اْلِقَیاَمَوَأْكَرُمَھا َعَلى اللَِّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى       ِة َوَعَلى َأْفَواِھُكْم اْلِفَداُم َأوَُّل َما ُیْعِرُب َعْن َأَحِدُكْم َفِخُذُه َقاَل اْبُن َأِبي ُبَكْی

  َفَأَشاَر ِبَیِدِه ِإَلى الشَّاِم َفَقاَل ِإَلى َھاُھَنا ُتْحَشُروَن
  

  ِريِّ َعْن َحِكیِم ْبِن ُمَعاِوَیَة َعْن َأِبیِھ َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعِن اْلُجَرْی- ١٩١٦٤
  َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َوَأْنُتْم ُتوُفوَن َسْبِعیَن ُأمًَّة َأْنُتْم َخْیُرَھا َوَأْكَرُمَھا َعَلى اللَِّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى

  
  ٌد ِفیَما َسِمْعُتُھ َقاَل َوَسِمْعُت اْلُجَرْیِريَّ ُیَحدُِّث َعْن َحِكیِم ْبِن ُمَعاِوَیَة َعْن َأِبیِھ َحدََّثَنا َحَسٌن َقاَل َحمَّا- ١٩١٧٢

َوَجلَّ َوَما َبْیَن َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأْنُتْم ُتوُفوَن َسْبِعیَن ُأمًَّة َأْنُتْم آِخُرَھا َوَأْكَرُمَھا َعَلى اللَِّھ َعزَّ 
  ِمْصَراَعْیِن ِمْن َمَصاِریِع اْلَجنَِّة َمِسیَرُة َأْرَبِعیَن َعاًما َوَلَیْأِتَینَّ َعَلْیِھ َیْوٌم َوِإنَُّھ َلَكِظیٌظ

  
   َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن َبْھٍز َحدََّثِني َأِبي َعْن َجدِّي َقاَل- ١٩١٩٤

   َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَُّكْم َوَفْیُتْم َسْبِعیَن ُأمًَّة َأْنُتْم آِخُرَھا َوَأْكَرُمَھا َعَلى اللَِّھ َعزَّ َوَجلََّسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ
  

================================================================  
ا عن الجماعة في وقت ضیقھا، كما قد  أن الحجارة ستنطق مرشدة عن من تخلوTa’anith 11: 12جاء في تعنیث 

ِإَباَدَة ُشُعوٍب . َتآَمْرَت اْلِخْزَي ِلَبْیِتَك١٠! َوْیٌل ِلْلُمْكِسِب َبْیَتُھ َكْسًبا ِشرِّیًرا ِلَیْجَعَل ُعشَُّھ ِفي اْلُعُلوِّ ِلَیْنُجَو ِمْن َكفِّ الشَّرِّ«٩( :قیل
  ١١: ٢ حبقوق).اْلَحَجَر َیْصُرُخ ِمَن اْلَحاِئِط َفُیِجیُبُھ اْلَجاِئُز ِمَن اْلَخَشِبَألنَّ ١١. َكِثیَرٍة َوَأْنَت ُمْخِطٌئ ِلَنْفِسَك

  

  :اللفظ للبخارين مع الحدیث المنسوب لمحمد، وقار
  

ِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَفْرِويُّ َحدََّثَنا َماِلٌك َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر َر-  ٢٩٢٥
  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُتَقاِتُلوَن اْلَیُھوَد َحتَّى َیْخَتِبَي َأَحُدُھْم َوَراَء اْلَحَجِر َفَیُقوُل َیا َعْبَد اللَِّھ َھَذا َیُھوِديٌّ َوَراِئي َفاْقُتْلُھ

َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ  ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا َجِریٌر َعْن ُعَماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن -  ٢٩٢٦
َل اْلَحَجُر َوَراَءُه اْلَیُھوِديُّ َیا ُمْسِلُم َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُتَقاِتُلوا اْلَیُھوَد َحتَّى َیُقو

  َھَذا َیُھوِديٌّ َوَراِئي َفاْقُتْلُھ
  
  



 ٣٨٨

  :وعند مسلم
  

ي صلى اهللا            ] ٢٩٢١ [  ن النب ن عمر ع ن ب افع ع ن ن حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اهللا ع
 الحجر یا مسلم ھذا یھودي فتعال فاقتلھ علیھ وسلم قال لتقاتلن الیھود فلتقتلنھم حتى یقول 

    
ذا          ] ٢٩٢١ [  ھ ھ ي حدیث ال ف وحدثناه محمد بن المثني وعبید اهللا بن سعید قاال حدثنا یحیى عن عبید اهللا بھذا اإلسناد وق

  یھودي ورائي 
    

الما ی         ] ٢٩٢١ [  ال سمعت س د اهللا    حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو أسامة أخبرني عمر بن حمزة ق ا عب ول أخبرن ق
ال                ي تع ذا یھودي ورائ سلم ھ ا م ول الحجر ی بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال تقتتلون أنتم ویھود حتى یق

  فاقتلھ 
    

ن        ] ٢٩٢١ [  حدثنا حرملة بن یحیى أخبرنا بن وھب أخبرني یونس عن بن شھاب حدثني سالم بن عبد اهللا أن عبد اهللا ب
ودي     عمر أخبره أن ر    ذا یھ سلم ھ سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال تقاتلكم الیھود فتسلطون علیھم حتى یقول الحجر یا م

  ورائي فاقتلھ 
    

رة أن رسول اهللا           ] ٢٩٢٢ [  ي ھری ن أب ھ ع ن أبی حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا یعقوب یعني بن عبد الرحمن عن سھیل ع
ن وراء          صلى اهللا علیھ وسلم قال ال تقوم الساعة حتى      ئ الیھودي م ى یختب سلمون حت تلھم الم ود فیق سلمون الیھ ل الم یقات

  الحجر والشجر فیقول الحجر أو الشجر یا مسلم یا عبد اهللا ھذا یھودي خلفي فتعال فاقتلھ إال الغرقد فإنھ من شجر الیھود 
    

  :األحادیث، ومن ألفاظھ نفس وعند أحمد بن حنبل
  

ِھْدُت             َحدََّثَنا َأُبو َكامِ   - ١٩٣١٨ اَل َش ْصَرِة َق ِل اْلَب ْن َأْھ ِديُّ ِم اٍد اْلَعْب ُن َعبَّ ٍل َحدََّثَنا ُزَھْیٌر َحدََّثَنا اْلَأْسَوُد ْبُن َقْیٍس َحدََّثَنا َثْعَلَبُة ْب
  َیْوًما ُخْطَبًة ِلَسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب َفَذَكَر ِفي ُخْطَبِتِھ َحِدیًثا

 َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َبْیَنا َأَنا َوُغَلاٌم ِمْن اْلَأْنَصاِر َنْرِمي ِفي َغَرَضْیِن َلَنا َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ
 َحتَّى آَضْت َكَأنََّھا َتنُّوَمٌة َقاَل َفَقاَل َأَحُدَنا اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا َكاَنْت الشَّْمُس ِقیَد ُرْمَحْیِن َأْو َثَلاَثٍة ِفي َعْیِن النَّاِظِر اْسَودَّْت

ِلَصاِحِبِھ اْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَواللَِّھ َلُیْحِدَثنَّ َشْأُن َھِذِه الشَّْمِس ِلَرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ُأمَِّتِھ َحَدًثا َقاَل َفَدَفْعَنا 
ْلَمْسِجِد َفِإَذا ُھَو َباِرٌز َقاَل َوَواَفْقَنا َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِحیَن َخَرَج ِإَلى النَّاِس َفاْسَتْقَدَم َفَقاَم ِبَنا َكَأْطَوِل َما ِإَلى ا

َرَكَع ِبَنا ِفي َصَلاٍة َقطُّ َلا َنْسَمُع َلُھ َصْوًتا ُثمَّ َفَعَل ِفي الرَّْكَعِة َقاَم ِبَنا ِفي َصَلاٍة َقطُّ َلا َنْسَمُع َلُھ َصْوًتا ُثمَّ َرَكَع َكَأْطَوِل َما 
ِھ َوَشِھَد َأنَُّھ الثَّاِنَیِة ِمْثَل َذِلَك َفَواَفَق َتَجلَِّي الشَّْمِس ُجُلوُسُھ ِفي الرَّْكَعِة الثَّاِنَیِة َقاَل ُزَھْیٌر َحِسْبُتُھ َقاَل َفَسلََّم َفَحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْی

َعْبُد اللَِّھ َوَرُسوُلُھ ُثمَّ َقاَل َأیَُّھا النَّاُس َأْنُشُدُكْم ِباللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َأنِّي َقصَّْرُت َعْن َشْيٍء ِمْن َتْبِلیِغ ِرَساَلاِت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ 
بِّي َكَما َیْنَبِغي َلَھا َأْن ُتَبلََّغ َوِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َأنِّي َبلَّْغُت ِرَساَلاِت َربِّي َلَما َأْخَبْرُتُموِني َلَما َأْخَبْرُتُموِني َذاَك َفَبلَّْغُت ِرَساَلاِت َر

ِذي َعَلْیَك ُثمَّ َسَكُتوا ُثمَّ َقاَل َأمَّا َبْعُد َذاَك َقاَل َفَقاَم ِرَجاٌل َفَقاُلوا َنْشَھُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَساَلاِت َربَِّك َوَنَصْحَت ِلُأمَِّتَك َوَقَضْیَت الَّ
َفِإنَّ ِرَجاًلا َیْزُعُموَن َأنَّ ُكُسوَف َھِذِه الشَّْمِس َوُكُسوَف َھَذا اْلَقَمِر َوَزَواَل َھِذِه النُُّجوِم َعْن َمَطاِلِعَھا ِلَمْوِت ِرَجاٍل ُعَظَماَء ِمْن 

ُبوا َوَلِكنََّھا آَیاٌت ِمْن آَیاِت اللَِّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َیْعَتِبُر ِبَھا ِعَباُدُه َفَیْنُظُر َمْن ُیْحِدُث َلُھ ِمْنُھْم َتْوَبًة َواْیُم َأْھِل اْلَأْرِض َوِإنَُّھْم َقْد َكَذ
ِإنَُّھ َواللَِّھ َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َیْخُرَج َثَلاُثوَن َكذَّاًبا اللَِّھ َلَقْد َرَأْیُت ُمْنُذ ُقْمُت ُأَصلِّي َما َأْنُتْم َلاُقوَن ِفي َأْمِر ُدْنَیاُكْم َوآِخَرِتُكْم َو

آِخُرُھْم اْلَأْعَوُر الدَّجَّاُل َمْمُسوُح اْلَعْیِن اْلُیْسَرى َكَأنََّھا َعْیُن َأِبي َیْحَیى ِلَشْیٍخ ِحیَنِئٍذ ِمْن اْلَأْنَصاِر َبْیَنُھ َوَبْیَن ُحْجَرِة َعاِئَشَة 
 اللَُّھ َتَعاَلى َعْنَھا َوِإنََّھا َمَتى َیْخُرُج َأْو َقاَل َمَتى َما َیْخُرُج َفِإنَُّھ َسْوَف َیْزُعُم َأنَُّھ اللَُّھ َفَمْن آَمَن ِبِھ َوَصدََّقُھ َواتََّبَعُھ َلْم َرِضَي

 ِبَشْيٍء ِمْن َعَمِلِھ َوَقاَل َحَسٌن اْلَأْشَیُب ِبَسیٍِّئ ِمْن َعَمِلِھ َسَلَف َوِإنَُّھ َیْنَفْعُھ َصاِلٌح ِمْن َعَمِلِھ َسَلَف َوَمْن َكَفَر ِبِھ َوَكذََّبُھ َلْم ُیَعاَقْب
ْلَزُلوَن َسَیْظَھُر َأْو َقاَل َسْوَف َیْظَھُر َعَلى اْلَأْرِض ُكلَِّھا ِإلَّا اْلَحَرَم َوَبْیَت اْلَمْقِدِس َوِإنَُّھ َیْحُصُر اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َبْیِت اْلَمْقِدِس َفُیَز

ِزْلَزاًلا َشِدیًدا ُثمَّ ُیْھِلُكُھ اللَُّھ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َوُجُنوَدُه َحتَّى ِإنَّ ِجْذَم اْلَحاِئِط َأْو َقاَل َأْصَل اْلَحاِئِط َوَقاَل َحَسٌن اْلَأْشَیُب َوَأْصَل 
  إلخ الحدیث...ْسِلُم َھَذا َیُھوِديٌّ َأْو َقاَل َھَذا َكاِفٌر َتَعاَل َفاْقُتْلُھالشََّجَرِة َلُیَناِدي َأْو َقاَل َیُقوُل َیا ُمْؤِمُن َأْو َقاَل َیا ُم



  
  Hezekiahحزقیا : یوردھا لویس جینزبرج بالجزء الرابع تحت عنواننقرأ عن سنحاریب في واحدة من الھاجادة، 

  
  

ذین ھزمھم ًھذا الملك اآلشوري، الذي غزا كل العالم، جھز جیشا ض ع ال وك األرب د حزقیا لیس لھ مثیل، إال إن كان جیش المل
سیحاني ي العصر الم اجوج ف وني . إبراھیم، والجیش الذي سوف یحشده جوج وم ن ملی ر م ن أكث ألف جیش سنحاریب م د ت لق

ف ج،ن بعشیقاتھم راكبین على عربات ومحاطیألف أمیرن ونصف ملیون فارس، منھم خمس وأربعو انین أل درع  وبثم دي مت ن
خ، ]م_لكل منھم[ ة فرس ساحة أربعمئ ى م د المعسكر عل د امت ف سیّاف، لق ق .وستین أل ى عن ا إل ة عنق ائم المسرجة واقف ٍ والبھ ً ً

ًعاملین خطا طولھ أربعون فرسخا رق. ً ر األول . ًلقد كان الجیش مقسما إلى أربعة ف دما عب ا ] نھر[بع ا تمام ًاألردن، صار جاف ً
ة تحت حوافر ًتقریبا، ألن الجنود  اه المتجمع ًقد أطفؤوا ظمأھم بماء النھر، لم یجد الفریق الثاني شیئا لتھدئة عطشھم سوى المی

ارالخیول، اضطر الفریق الثالث لحفر آبار، وعندما عبر الفریق الرابع نھر األردن  ن الغب ة م ًأثاروا سحبا عظیم ذا الجیش . ً بھ
  إلخ...ًالضخم أسرع سنحاریب ماضیا

  
Sanhedrin 93b, and with variations: Tosefta Targum Isiah10: 31, comp. also Mekilta Shirah2: 36a, Apocalypse of 
Baruch63: 7, Seder 'Olam23, Tosefta Sotah3: 18, Sh.R18: 5, Tehillim79: 358-359, Tan.B 3: 38, ER7: 44-45 

  
تكلم بصورة اریب بشكل أسطوري، سنحمن ھذا النص األسطوري الذي یصور حجم جیش ًغالبا  ص ھاجادي آخر ی ن ن أو م

  :مماثلة عن جیش جوج وماجوج، یقول ناسبو األحادیث إلى محمد عن یأجوج ومأجوج
  

  :٢٩٣٦ روى مسلم في صحيحه
  

ُويبعث اللـه يـأجوج ومـأجوج وهـم مـن كـل حـدب يـنـسلون، فـيمـر أوائلهـم علـى بحيـرة الطبريـة فيـشرب......... َ َُ ُّ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ ّون مـا فيهـا، ويمـر ّ
ُلون لقد كان بهـذه مـرة مـاء، ويحـآخرهم فيقو ٍر نبـي اهللا عيـسى وأصـحابه حتـى يكـون رأس الثـور ألحـدهم خيـرا مـن مائـة دينـار صً ًِ ِ َ ُُ ُ

َألحدكم اليوم ُ........  
  

  :٢٩٤٢ ، حسب األسطورة الشهيرة وصحبهمن قول المسيح الدجال األسطوري لتميم الداريو
  

ي عن نخل بیسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عـن نخلهـا هـل یثمـر قلنـا لـه نعـم قـال أمـا إنـه یوشـك فقال أخبرون.....
أن ال تثمــر قــال أخبرونــي عــن بحیــرة الطبریــة قلنــا عــن أي شــأنها تــستخبر قــال هــل فیهــا مــاء قــالوا هــي كثیــرة المــاء قــال أمــا إن 

عـن أي شـأنها تـستخبر قـال هـل فـي العـین مـاء وهـل یـزرع أهلهـا بمـاء ماءها یوشك أن یذهب قال أخبروني عن عین زغر قالوا 
  ......العین قلنا له نعم هي كثیرة الماء وأهلها یزرعون من مائها

  
ة  رة طبری ل (ولمن ال یعلم، فإن طبریة موضع باألردن كما جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي، ولعل بحی ي إنجی وتعرف ف

ن نھر ء، فمصدر ما یسمیھ التوراة بنھر األردن أو األردن جزء مماماھي )المسیحیین ببحر الجلیل ة م و تغذی ة ھ رة طبری  بحی
  :األردن

  
  :جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي

  
ان وأسماء أعجمیة، ھذه كلھا : طبریة ھا اثنت ون وطبریة في اإلقلیم الثالث طولھا من جھة المغرب سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقیقة وعرض ثالث

سھم :  صلحا على أنصاف منازلھم وكنائسھم وقیل١٣درجة وفتحت طبریة على ید شرحبیل بن حسنة في سنة  ى أنف ا عل الح أھلھ م ص ا ث رھا أیام ھ حاص إن
وم یھم ق ع إل روم وأموالھم وكنائسھم إال ما جلوا عنھ وخلوه واستثنى لمسجد المسلمین موضعا ثم نقضوا في خالفة عمر رضي هللا عنھ واجتم واذ ال ن ش  م

دة  ي بلی ال، وھ فسیر أبو عبیدة إلیھم عمرو بن العاص في أربعة االف وفتحھا على مثل صلح شرحبیل وفتح جمیع مدن األردن على مثل ھذا الصلح بغیر قت
ر بینھا وبین دمشق ثالثة أیام مطلة على البحیرة المعروفة ببحیرة طبریة وھي في طرف جبل وجبل الطور مطل علیھا وھي من أعمال األردن في طرف الغو

وكذلك بینھا وبین بیت المقدس وبینھا وبین عكا یومان وھي مستطیلة على البحیرة عرضھا قلیل حتى تنتھي إلى جبل صغیر فعنده آخر العمارة، قال علي بن 
ریة على جانب بحیرتھا فإن مثل ھذه كثیرا رأینا في الدنیا أما حمامات طبریة التي یقال إنھا من عجائب الدنیا فلیست ھذه التي على باب طب: أبي بكر الھروي

ن داود : الحسینیة في واد وھي عمارة قدیمة یقال إنھا: وأما التي من عجائب الدنیا فھو موضع في أعمال طبریة شرقي قریة یقال لھا لیمان ب ارة س ن عم م
ین مخصوصة بمرض إذا اغتسل فیھا صاحب ذلك المرض بريء بإذن هللا تعالى وھو ھیكل یخرج الماء من صدره وقد كان یخرج من اثنتي عثرة عینا كل ع

ا  اھرة وم والماء شدید الحرارة جدا صاف عذب طیب الرائحة ویقصده المرضى یستشفون بھ وعیون تصب في موضع كبیر حر یسبح الناس فیھ ومنفعتھ ظ



ة :  أول من بناھا ملك من ملوك الروم یقال لھكان: رأینا ما یشابھھ إال الشرمیا المذكور في موضعھ، قال أبو القاسم ون ملح ا عی مھ وفیھ طبارا وسمیت باس
حارة وقد بنیت علیھا حمامات فھي ال تحتاج إلى الوقود تجري لیال ونھارا حارة وبقربھا حمة یقتمس فیھا الجرب وبھا مما یلي الغور بینھا وبین بیسان حمة 

ل سلیمان بن داود علیھ السالم ویزعمون أنھا زعم أھ د ی  نافعة من كل داء، وفي وسط بحیرتھا صخرة منقورة قد طبقت بصخرة أخرى تظھر للناظر من بعی
ي ضیقة : النواحي أنھ قبر سلیمان بن داود علیھ السالم، وقال أبو عبد هللا بن البناء رة فھ ل وبحی ین الجب وعة ب ان موض د وادي كنع طبریة قصبة األردن بل

دة كربة في الصیف وخمة وبئة اض ع د ومی  وطولھا نحو من فرسخ بال عرض وسوقھا من الدرب إلى الدرب والمقابر على الجبل بھا ثمان حمامات بال وقی
ال ث : حارة الماء والجامع في السوق كبیر حسن فرشھ مرفوع بالحصى على أساطین حجارة موصولة ویق رة البراغی ن كث ھرین یرقصون م ة ش ل طبری أھ

دة وشھرین یلوكون یعني الب ق فإنھ كثیر عندھم وشھرین یثاقفون یعني بأیدیھم العصي یطردون الزنابیر عن طعومھم وحالوتھم وشھرین عراة یعني من ش
ال ھم، ق ي أرض ل ف رة الوح ن كث شق : الحر وشھرین یزمرون یعني یمضون قصب السكر وشھرین یخوضون م ق دم ھ طری سر عظیم علی ة ج فل طبری وأس

ذب وشربھم من البحیرة وحول الب ا ع حیرة كلھ قرى متصلة ونخیل وفیھا سفن كثیرة وھي كثیرة األسماك ال تطیب لغیر أھلھا والجبل مطل على البلد وماؤھ
  لیس بحلو،

  
  

  بحر الجلیل: ومن دائرة المعارف الكتابیة، مادة
  

علي مجتمع المیاه الذي  ) ١ : ٦، یو ٣١:  ٧، ١٦ : ١، مرقس ٢٩ : ١٥، ١٨ : ٤مت ( یذكر ھذا االسم خمس مرات في العھد الجدید :  االسم -١
 أما في العھد القدیم فكان .) الخ ١٦ : ٦یو " ( البحر " و  ) ١: ٥لو " ( بحیرة جنیسارت " ، و  )١ : ٦ مع یو ١ : ٢١یو " ( بحر طبریة " یسمي 
" ( ماء جناسر " ، و  )٢٠ : ١٥ مل ١، ٢٧ : ١٣، ٣ : ١٢، ٢ : ١١یش " ( بحر كنروت " و  ) ١٧ : ٣، تث ١١ :٣٤العدد " ( بحر كنارة "یسمي 

ًتكریما لالمبراطور " طبریة " نسبة إلى المدینة التي بنیت علیھ وسمیت " بحر طبریة "  وغلب علیھ في عصور العھد الجدید اسم . )٦٧ : ١١ مك ١
  .طیباریوس قیصر

 وینخفض سطح .ًخط العرض الذي تقع علیھ عكا تقریبا، وإلى الشرق منھایقع بحر الجلیل في حوض نھر األردن العمیق علي نفس :  الوصف العام -٢
ً قدما، وھو أعمق ما یكون في مجري نھر ١٤٨ – ١٣٠ً قدما عن مستوي سطح الماء في البحر المتوسط، ویترواح عمقھ مابین ٦٨٠الماء فیھ بمقدار 

 ویبلغ أقصى عرض لھ سبعة ً. میال١٣ إلى نقطة خروجھ منھ في الجنوب نحو األردن، ویبلغ طول األردن من نقطة دخولھ إلى بحر الجلیل في الشمال
ًأمیال، في الشمال من المجدل إلى مصب وادي سمك، ویضیق شیئا فشیئا نحو الجنوب، فیأخذ شكل  بالغة الضخامة مع میل واضح نحو " كمثري " ً

أن من یشرب من األردن یشرب المرض " یرفضون الشرب من األردن حاسبین ٍ ومیاه البحیرة عذب صاف یستخدمھ األھالي لكل األغراض، فھم .الغرب
".   

 یبدو وكأنھ یاقوتة زرقاء – في فصل الربیع –ًوإذا نظرنا من فوق الجبال إلى ھذا المسطح من الماء، فاننا نراه أزرق جمیال حتى أننا ال نغالي إذا قلنا إنھ 
 والمنظر الذي یقابل عین الناظر ."عین الجلیل " ًا تضيء العین وجھ اإلنسان، وكثیرا ما یطلقون علیھ في إطار من الزبرجد، فھو یضيء وجھ الفضاء كم

وھو نازل على سفح جبل تابور نحو حافة البحیرة، وقد اكتست األرض بحلتھا الزبرجدیة الجمیلة، وبدا البحر بكل أمتداده، ھو منظر بالغ الروعة الیمكن 
  . أن ینسي

 قدم، وتبلغ مرتفعات نفتالي إلى الشمال أقصى ارتفاعھا في جبل حرمون العظیم الذي تتوج قمتھ ٢.٠٠٠ في الشرق والغرب إلى نحو وترتفع الجبال
ویحیط بالجزء األكبر من البحیرة شاطىء عریض تغطیھ الحصباء والقواقع . الثلوج، وقد انعكس مرآھا على صفحة الماء الزرقاء الصافیة كما في مرآة

  . ة، التي تكثر على رمال الشاطىء بین المجدل وعین التینة حتى لتتألأل في ضوء الشمسالصغیر

وتوجد . ًوتتكون المنطقة التي تحیط بالبحیرة من الحجر الجیري أساسا، تغطیھا طبقة من الحمم البركانیة، وتتخللھا في بعض المواقع نتوءات من البازلت
وكل ھذه الظواھر مع . لفولیة في جنوبي المجدل، وعلي الشاطىء الواقع على بعد میلین جنوبي طبریة الحدیثةعیون حارة في التبغة في الشمال، وعین ا

  .  دلیل على الطبیعة البركانیة للمنطقة– التي تكون في بعض األحیان مدمرة –وقوع الكثیر من الزالزل 

 في المرتفعات، ولذلك ینضج القمح والشعیر – بالطبع –ة في الوادي أعلى منھا ودرجة الحرار. والتربة على السھول المحیطة بالبحیرة بالغة الخصوبة
وتجود زراعة التین والكروم، وتعطي بساتین الخضروات . ًونادرا مایسقط الصقیع، وبخاصة حول بعض الصخور على الشاطىء. قبل الموعد بنحو شھر

ًمحصوال وفیرا، ومازال یوجد القلیل من أشجار النخیل ع نباتات النیلة في سھل جنیسارت، فتضفي أزھارھا ذات األلوان الجمیلة صورة رائعة على وتزر. ً
  . السفوح المجاورة، بینما تكسو زھور الدفلي الشاطىء حلة بھیة

ء وعلى بعد میلین من ًوإذا أتجھنا إلى الغرب من نقطة دخول میاه األردن إلى البحیرة، فإننا نجد الجبال تقترب جدا من البحیرة، ویوجد على الشاطى
الحارة، وھنا یخرج واد ضحل یتجھ إلى الشمال " عیون التبغة " ، وعلى بعد میلین آخرین إلى الغرب توجد )كفر ناحوم " ( تل حوم " األردن، أطالل 

لبحیرة، وإلى ماوراء ذلك توجد أطالل الذي توجد على قمتھ أطالل مدینة كنعانیة قدیمة، ویبرز منھ نتوء صخري إلى ا" تل أریمة " ویحیط بھ من الغرب 
ًمالصقة للجرف، وقد أكتشفت مؤخرا آثار رومانیة ھامة، ومن ھذه النقطة یمتد سھل جنیسارت لیدور حول المجدل " عین التینة " مع " خان منیا " 

في جوانبھ مغاور اللصوص المشھورة، وعلى حافتھ ، الذي تكثر "وادي الحمام " وإلى الغرب من ھذه القریة یبدأ الغور العظیم، . مسافة أربعة أمیال
من بین فكي الغور _ " جبل التطوبیات " التي یعتبرھا التقلید _ " قرون حطین " ومن األجزاء الشمالیة یمكن رؤیة ". أربال " الجنوبیة توجد أطالل 

الحارة، حیث " عین الفولیة "  قد اقتطع من السفح للوصول إلى ً وإلى الجنوب من المجدل تقترب الجبال إلى الشاطيء جدا حتى ان الطریق.الصخر بین
ً ثم تعبر الطریق نتوءا آخر وتسیر بمحازاه الجبل حتى طبریة، وھنا ترتد الجبال عن الشاطيء مكونة .یوجد واد صغیر تغطیھ الحدائق وبساتین البرتقال

ینة الجدیدة فتقوم في الركن الشمالي من السھل، بینما توجد في الطرف الجنوبي، ًسھال على شكل ھالل تغطي أغلبھ أطالل المدینة القدیمة، أما المد
   . )٣٥ : ١٩یش ( القدیمة " حمة " الحمامات الحارة الشھیرة، وھي 

الذي توجد ًویوجد سھل عبارة عن شریط ضیق بین الجبل والطرف الجنوبي من البحیرة، وھنا عند خروج النھر من البحیرة، یدور تقریبا حول الجبل 
وھي محطة علي السكة الحدیدیة _ " یسماخ " ، وإذا عبرنا بطن الوادي إلى ماوراء )كما یسمیھا یوسیفوس " ( تاریكیا " أو " الكرك " علیة أطالل 

ً نجد شریطا مشابھا بمحازاة الشاطيء الشرقي للبحیرة–بین حیفا ودمشق  " أفیق "وھي " ن القلت حص " –ً تقریبا – ویواجھ طبریة من الجانب اآلخر .ً
 وأي قطیع من الخنازیر ینحدر بسرعة من .ِالقدیمة علي السفح الشرقي، أما إلي الشمال من ذلك، فإن میاه البحر تكاد تالمس السفوح شدیدة اإلنحدار

" التي لعلھا ھي " كرسة "  أطالل حیث توجد" وادي سمك "  ثم نأتي بعد ذلك إلى مخرج .) الخ ٣٢ : ٨مت ( الجبل، البد من أن یغرق في البحیرة 
، ثم نصل منھا إلى األردن حیث ینساب بھدوء في أرض مستویة إلى "البطیحة " ً ویتسع السھل في الشمال مكونا سھول .القدیمة" جدرة " أو " جراسا 

   .البحر



ات، ینحدر إلى االغوار في سرعة عنیفة ویصطدم بالمیاه، إن موقع البحیرة یجعلھا عرضة للعواصف المفاجئة، فالھواء البارد من المرتفع: العواصف -٣
فتحدث أنواء عاتیة، ولیست ھذه العواصف بالشيء النادر، وھي تعرض المراكب الصغیرة للخطر، مما یستلزم الحذر والیقظة من جانب النوتیة، الذین ال 

ًیجسرون علي االبتعاد كثیرا عن الشاطيء إال عندما یكون البحر ھادئا وال ًجو مستقرا، إذ كثیرا ما تثور الزوابع التي التستطیع القوارب مواجھتھاً  ولقد .ً
شاھد كاتب ھذا البحث مثل ھذا االعصار مرتین في خالل خمس سنوات، زحف أحدھما من الجنوب وسرعان ماتلبد الجو بالغیوم وزأرت االمواج، وفي 

جو، ولم یبق من دلیل على االعصار سوى األمواج المزبدة، وفي المرة الثانیة ھبت الریح من ًنحو عشر دقائق ھدأت الریح فجأة كما بدأت فجاة، وصفا ال
   ً.الشرق وتكررت نفس الظاھرة تقریبا

تعیش في بحر الجلیل أنواع عدیدة من األسماك وبكمیات ھائلة، ومن الواضح أن صید السمك كان مھنة مربحة في أیام المسیح، وكان زبدي : السمك -٤
 وقد نشأ اربعة من الرسل على . وقد انتعشت مھنة صید السمك من البحیرة في العصر الحدیث. )٢٠ : ١مرقس ( ً على أن یستأجر رجاال لمعاونتھ ًقادرا
  بطرس وأندراوس، ویعقوب ویوحنا:  كصیادي سمك على بحر الجلیل – ھم أھم الرسل –االقل 

  :ونقرأ في مادة طبریة

وقد أسسھا ھیرودس أنتیباس ما بین . ً میال من مدخل نھر األردن إلى بحر الجلیل ١٢ي منتصف الساحل الغربي لبحر الجلیل ، وعلى بعد نحو مدینة تقع ف
 ٣٧ - ١٤ من -  ١ : ٣لو ( ًتكریما لالمبراطور طیباریوس " طبریة " وقد أطلق ھیردوس علیھا اسم ) . بناء على العمالت التي اكتشفت بھا (  م ٢٢ ، ١٨

وكانت تشغل ھذا الموقع من  ) . ١ : ٢١، ١ : ٦یو " ( بحیرة طبریة " خلیفة أوغسطس قیصر وقد غلب اسم المدینة على بحر الجلیل ، فأصبح یسمى ) م 
   )  . ٣٥ : ١٩یش ( اللتان كانتا من المدن الحصینة في نصیب سبط نفتالي " رفھ وكنارة " قبل مدیتننا 

ًمة لوالیة الجلیل وبیریة ، وبنى فیھا مجمعا كبیرا وقصرا منیفا وساحة عامة ، وأحاطھا بسور قوي وقد جعلھا ھیرودس عاص ً ً ًكما كانت منتجعا شھیرا . ً ً
م الیوناني ، وكانت المدینة تدار على النظا. ِّلوجود ینابیع معدنیة حارة في الجھة القبلیة من السور ، استرعت انتباه بلیني الكبیر ، فأشاد بمنافعھا الصحیة 

" ُوقد اكتشفت بھا عملة على أحد وجھیھا صورة اإلاللھة    . فكان لھا مجلس كبیر یتكون من ستمائة عضو ومجلس صغیر یتكون من عشرة أعضاء 
ً، جالسا على صخرة تعلو ینبوعا ، وعلى الوجھ اآلخر صورإلھ الشفاء" أسخیلوس " ًانا رمز تطعم ثعب) إالھة الصحة " ( ھیجیا    . ة االمبراطور تراجان ً

ور  ن القب ر م اض الكثی ى أنق ا عل ًوقد وجد ھیرودس صعوبة في جعل الیھود یسكنون المدینة ، ألنھم قاطعوھم في البدایة ألن ھیرودس أقام جزءا كبیرا منھ ً
ى. ًالتي ھدمھا لیفسخ مجاال للمدینة التي بناھا  ھ قصرا عل ى ل ا ، فبن ًولكنھ ھو وجد فیھا مقاما آمن ً= رة ً اطئ البحی ف .  ش ع خل ع الصخري الواق ان المرتف وك

  .  م ١١٨٧المدینة یجعل منھا قلعة منیعة حتى إنھا استعصت على صالح الدین األیوبي رغم انتصاره في موقعھ حطین في 

  زارھا في أثناء خدمتھ في الجلیل یسوع قد یح المسًكما ال یذكر مطلقا أن  ) . ٢٣ : ٦یو ( ُورغم أھمیة المدینة ، فإنھا ال تذكر إال مرة في العھد الجدید 

الیھودیة " المشنا " م ، وفیھا تمت كتابة ١٥٠ م ، أصبحت طبریة المركز العلمي للیھود ، فانتقل الیھا السنھدریم في نحو ٧٠وبعد تدمیر أورشلیم في 
وفیھا أیضا وضع نظام الحركات وعالمات الترقیم .  م ٤٠٠، حوالى ) ي تمیزا لھ عن التلمود البابل" ( تلمود أورشلیم " ُكما كتب فیھا ) .  م٢٠٠حوالي (

  . ًوكانت مقرا ألسقفیة في العصر المسیحي . في الكتابة العبریة 

ي ال.  م ١٢٤٧وتداولھا العرب والصلیبیون عدة مرات إلى أن استقرت في ید العرب في .  م ٦٣٧وقد فتحھا العرب في  دمیر ف رن وقد تعرضت المدینة للت ق
ن .  م وأعید بناؤھا مرة أخرى ١٨٣٧الثانى عشر في أیام الحروب الصلیبیة ، وأعید بناؤھا في القرن السادس عشر ثم دمرھا زلزال في  دة وم دن العدی الم

ًفا یمر بھا ، فأصبحت مركزا ومما زاد في أھمیتھا إنشاء خط حدیدى بین دمشق وحی. ًف بشواطيء بحر الجلیل قدیما ، لم تبق إال مدینة طبریة ُحالتي كانت ت
  . ًھاما لمختلف وسائل المواصالت 

 یوحنا بن زكاي ، وألعازر العظیمالیھود مثل ابن میمون ، وشاھیر معلمي وعلى تل یبعد نحو میل إلى الغرب من المدینة ، یوجد عدد كبیر من قبور م
  .وغیرھم

  

  :ونقرأ في مادة األردن

  " ًبا المنحدر أو المتدفق جنو" ومعناه 

یبدأ نھر األردن بالتقاء أربعة نھیرات ھي براغیت والحصباني واللدان والبانیاس ، في الجزء األعلي من سھل بحیرة الحولة ، ویستمد براغیت : المنبع 
) ً میال ٤٠( صباني فھو أطولھا وأما الح. میاھھ من التالل الواقعة إلى الغرب والتي تفصل الوادي عن نھر اللیطاني ، وھو أقل النھیرات األربعة أھمیة 

 قدم في ١٥٠٠ قدم فوق سطح البحر ، وینحدر نحو ١٧٠٠ویخرج من نبع عظیم عند السفوح الغربیة لجبل حرمون بالقرب من حاصبیا التي ترتفع نحو 
 قدم فوق سطح ٥٠٥على ارتفاع ) ن أو الیش دا( أما اللدان فھو أكبر النھیرات األربعة ویبدأ من عدة ینابیع عند أسفل تل القاضي . مجراه نحو السھل 

ًمشتقا من اسم  " بانیس " وكان االســـــم القدیم ) . التي ھي قیصریة فیلبس ( أما البانیاس فیخرج من نبع مشھور بالقرب من مدینة بانیاس . البحر 
ومن المحتمل أن یكون ذلك ) . ًألبیض تكریما ألوغسطس قیصر ًوفي ذلك المكان شید ھیرودس ھیكال من الرخام ا" ( بانیاس " ًكھف كان مقدسا لآللھة 

 قدم في ٦٠٠ قدم فوق سطح البحر وینحدر المجرى إلى نحو ١١٠٠ویبلغ ارتفاعھ  ) ٧ : ١٢ ، ١٧ : ١١( المذكور في یشوع " بعل جاد " الموقع ھو 
  . مسافة خمسة أمیال إلى رأس األردن 

ًحولة الذي یخترقھ األردن نحو عشرین میال طوال وخمسة أمیال عرضا ، تكتنفھ من الجانبین التالل والجبال التي یبلغ وادي بحیرة ال:   بحیرة الحولة -١ ً
 قدم ، وبعد أن یجرى النھر نحو أربعة أو خمسة أمیال في سھل خصیب ، یجتاز األردن أرض مستنقعات سبخة تمأل الوادي ٣.٠٠٠یبلغ ارتفاعھا نحو  
ًتقریبا فیما عدا میال  أو اثنین بینھ وبین سفوح الجبال في الجانب الغربي ، ویصعب اختراق ھذه المستنقعات بسبب نبات البردي وغیره من الشجیرات ، ً

ر  أكثر من سبعة أقدام فوق البح- التي یتسع فیھا النھر -وال ترتفع بحیرة الحولة . مما یجعل المالحة في ھذا الجزء صعبة حتى بواسطة القوارب الصغیرة 
، ویتقلص حجمھا بالتدریج بسبب تراكم النباتات المتحللة في المستنقعات المحیطة بھا ، وكذلك بسبب الرواسب التي یجلبھا النھر والسیول المنحدرة من 

عة آالف من السنین  حتى أما وجودھا حتى اآلن فدلیل على محدودیة الفترة التي وجدت علیھا بصورتھا الحالیة ، فلن تمضي بض. الروافد الجبلیة الثالثة 
  . ًوال بد أن بحیرة الحولة عند زیارة الجواسیس للمنطقة كانت أكبر كثیرا مما ھي علیھ اآلن . تمتلئ كلھا وتتحول المستنقعات إلى سھل خصیب 



دار إلى ما تحت مستوى سطح البحر ویضیق الوادي عند طرف البحیرة الجنوبي حتى یصل إلى مئات قلیلة من الیاردات ، ویبدأ النھر بعد ذلك في االنح
ً قدما في واد صخري ضیق حیث یلتقي بالدلتا التي ٦٨٩ً قدما فقط ، وفي مسافة أقل من تسعة أمیال ینحدر نحو ٦٠المتوسط ویصبح عرض النھر ھنا 

  .  یمكن خوضھ في معظم أوقات السنة ًوفي ھذه الدلتا یصبح النھر ضحال. رسبھا النھر في أعلى بحر الجلیل ، ثم یستدیر ببطء لیعود إلى مجراه 

ً میال طوال ، ومن ١٢یمتد بحر الجلیل في وادي األردن إلى مسافة : بحر الجلیل -٢  أو ١٢٠٠أما التالل التي یصل أرتفاعھا إلى . ً أمیال عرضا ٦ - ٣ً
 كذلك في - إلى حد ما -رب بركانیة األصل ، ونجدھا  قدم فوق سطح البحیرة ، فھي تنحدر إلى قرب حافتھا من كل جانب ، وھي في الشرق والغ١٥٠٠

  . شمالي غربي طبریة ، وربما كان فم النھر في زمن المسیح یبعد أكثر من نصف میل من الدلتا عما ھو علیھ اآلن 

ى من المیاه الصافیة من الطرف بینما تستقر كل رواسب األردن األعلى في األراضي المتاخمة للدلتا بالقرب من كفر ناحوم ، یخرج مجر:  الیرموك -٣
وعند كیراك یصل مدخل الوادي  . ، وقبل أن تصل إلى البحر المیت تكون قد تحملت بالرواسب " كیراك " الجنوبي للبحیرة عند المدینة الحدیثة المسماة 

ًإلى أقصى اتساعھ ، ویمتد سھل عظیم شرقا نحو تالل دیكابولیس ، وجنوبا على مدى البصر مخترقا  ً الغور الذي ینحدر نحو البحر المیت ، تحف بھ على ً
" ًالجانبین حوائط جبلیة ، ویتصل بھ الیرموك من ناحیة الشرق على بعد أربعة أو خمسة أمیال جنوبي بحر الجلیل ، وھو أكبر روافده ، وكان یسمى قدیما 

 - كما كانت قدیما -ة التي یبلغ قطرھا ثالثة أو أربعة أمیال ، وھي اآلن وقد كونت المخلفات التي جلبھا ھذا المجرى ، تلك الدلتا الخصب" . ھیروماكس 
ًأما وادي الیرموك فإنھ یكون اآلن منحدرا طبیعیا ً للطریق الحدیدي إلى دمشق كما كان في العصور الغابــــــرة طریقا . ًمكانا یجذب الرعاة والمزارعین  ً

  . الیرموك وعلى بعد أربعة أو خمسة أمیال شرقي األردن على ھضبة جنوبي " جدرة " للقوافل وتقع مدینة 

الذي ینحدر من المرتفعات حول الناصرة بین جبل تابور وعین دور ، مكونا " بوادي البیرة " ًوعلى بعد عشرة أمیال جنوبي بحر الجلیل یتصل النھر غربا 
ًت الغور العلیا بالمیاه ، كما یأتي وادي العرب أیضا من الشرق في مجرى صغیر مدخال طبیعیا ً من األردن إلى الجلیل األوسط حیث توجد قناة تمد مسطحا

  . من المیاه المتدفقة طول العام 

بین جبل جلبوع " وداي یزرعیل  " ًالھام الذي ینحدر مخترقا " بوادي الجلود " ًوعلي بعد عشرین میال جنوبي بحیرة الجلیل یتصل النھر :  الغور -٥
 ) Esdraelon( أو یزرعیل   " ازدرالون " ویسیر ھذا الوادي من األردن إلى وادي  ) . ١ : ٧تل مورة في قض ( ــــــــون الصغیرة وسلسلة جبال حرمـ

یق عبر ویسیر ھذا الطر. ًومنھ إلى الناصرة مكونا الطریق المعتاد النتقال الیھود من أورشلیم إلى الناصرة ، عندما كانوا یریدون تجنب  المرور بالسامرة 
ًوھناك اتساع ملحوظ في الغور مقابل بیسان مكونا منطقة  . حیث عرض الفلسطینیون أجساد  شاول وبنیھ  ، وكذلك عـبر شونم ونایین ) بیت شان ( بیسان 

ى بعد قلیل من منحدرات  عل-التي ھرب إلیھا المسیحیون عند خراب أورشلیم ، بینما تقع " بال "زراعیة ھامة وعلى الجانب الشرقي للغور تقع مدینة 
ً میال جنوبا ، یتصل الغور من ٢٠وعلى بعد  ) ١٢ : ٣١ صم ١( التي  أخذت إلیھا أجساد شاول وبنیھ حیث أحرقوھا ھناك " یابیش جلعاد  " -جلعاد  ً

جلعاد ، وتتدفق روافده العلیا عبر وھــو الرافد الثاني الكبیر ، ویفصل عمون عن  ) ٢٢ : ٣٢ تك -مخاضة یبوق " ( الزرقاء " ناحیة الشرق بوادي 
  . عمــون والمصفاة وراموت جلعاد ، و لقد انحدر یعقوب  إلى سكوت عبر ھذا الوادي 

ًبین جبال عیبال وجرزیم ، منحدرا من الغرب مكونا الطریق الطبیعي الذي " سوخار " الذي یقع رأسھ عند " وادي فرة " وعلى بعد أمیال قلیلة ینحدر  ً
  . قوب إلى أرض الموعد دخل منھ یع

، التي " قرن سرطوبة " یضیق الغور بسبب بروز مرتفعات الجبل من الغرب منحرفة عند  ) ٦ : ٣ویحتمل أن تكون ھي أدام في یش " ( دامیة " وعند 
  .  قدم فوق النھر ٢٠٠٠ترتفع فجأة إلى 

ولكن قلة المیاه . ً میال ، وكذلك بمستوى واحد بعكس األجزاء التي تعلوه ١٢ - ١٠ویسیر الغور بین دامیة والبحر المیت على نسق واحد وباتساع ما بین 
ًالذي اتخذ منھ یشوع طریقا لدخول " وادي نوایمة " وصعوبة الري تعوق خصوبتھ ومن المناطق المجاورة ألریحا یمتد طریق روماني قدیم یسیر بمحازاة 

  . ویمكن رؤیة كل من عاي وجبل الزیتون من ھذه البقعة من الغور . الى أورشلیم " لقلت وادي ا" ، بینما ینفتح طریق طبیعي عـــبر " عاي " 

ولكن " . سھل الزور " ً سبعین میال ، وھو الطول اإلجمالي للسھل المنخفض - في خط مستقیم - تبلغ المسافة بین بحیرة الجلیل والبحر المیت : الزور -٦
في " الكولونیل لینج " ویذكر . ي یغمره الفیضان من جرف شاھق إلى جرف آخر ، یبلغ طول النھر مائتي میل بسبب كثرة منحنیات النھر عبر السھل الذ

ً  منحدرا للمیاه المتدفقة بسرعة والتي تعوق المالحة تماما ، كما یوجد غیرھا الكثیر مما یجعل المالحة عسیرة ٢٧تقریره وجود   - ویحدث أعظم انحدار . ً
 من األقدام تحت سطح البحر المتوسط ، وبینما نرى الجروف الشاھقة للغور ، ١١٤٠حیث یصل إلى " دامیة "  قبل أن یصل إلى -أسفل بحیرة الجلیل 

وعلى امتداد . ً، فإنھا فوق ھذه المنطقة أكثر تمزقا بسبب عملیات التآكل التي تحدثھا الروافد " دامیة " على كال جانبي الزور ، مستمرة ومنتظمة أسفل 
  . ً قدما ٦٥٠ً یمكن رؤیة المستوى المنتظم للمواد الرسوبیة التي تكونت عندما كان الوادي ممتلئا بالمیاه الرتفاع یصل إلى - في كل مكان -بصر ال

ً قدم حین ینحصر في مجراه ، ولكن في أوائل الربیع ، یمكننا أن نرى وادي الزور مغمورا تماما بالفی١٠٠ویبلغ عرض النھر نفسھ نحو  ضان الذي یجلب ً
 الحیوانات الضاریة التي تزعج - إلى حین -  كمیات ھائلة من األخشاب الطافیة التي تزید من صعوبة اختراقھ ، والتي تطرد أمامھا - في شدة تدفقھ - معھ 

  . سكان البالد المجاورة 

بحیرة الجلیل والبحر المیت ، ویمكن أن ترى معظمھا عند ، یوجد ما ال یقل عن ستین مخاضة بین " كوندر " ًطبقا لما ذكره :  مخاضات األردن -٧
ولكن یتعذر . ًمنحدرات المیاه السریعة أو عند السدود المترسبة من الروافد المنحدرة من جانب أو آخر، عند مصبات الیرموك ویبوق والجلود والقلت مثال 

وحتى االحتالل الروماني لم تكن قد أقیمت علیھ جسور ولكنھم ومن أتوا بعدھم ،  . عبور ھذه المخاضات عند ارتفاع المیاه في أثناء شھور الشتاء والربیع
  . ًأقاموھا في أماكن متعددة وبخاصة قبل مصبي الیرموك ویبــوق ، ومقابل أریحا تقریبا 

 المتاحة كانت قلیلة فبالقرب من مصب وبالرغم من كثرة عدد المخاضات التي یمكن اجتیازھا عند انحسار المیاه، فإن المخاضات المتصلة بطرق السفر
ًثم على بعد میلین أو ثالثة شماال . تصل بین أریحا والمرتفعات الشمالیة الشرقیة للبحر المیت " الحینو " األردن ، وفي اتجاه الشمال ، توجد مخاضة عند 

النھر ، وعلى الطریق المؤدي من أریحا إلى السلط بالقرب من  عند مدخل وادي القلت، وبعد أمیال قلیلة -ً أشھرھا جمیعا -" مخاضة الحجاج " توجد  أعل
یبوق (أسفل مدخل وادي الزرقاء " دامیة " ًكما توجد أیضا مخاضة . یوجد جسر، بعد أن كان العبور من قبل یعتمد على مخاضة " وادي النمرین " مدخل 

 في وقت ما جسر على النھر ، ولكن بسبب تحول مجرى النھر عن ھذه البقعة، أصبح عند منحدر الطریق من أریحا إلى النھر ، وقد بني في ھذه البقعة) 
بیت عبرة " ًأما مكان العبور الھام التالي ، فیوجد عند مدخل وادي یزرعیل آتیا من الغرب ، ویحتمل أنھ كانت ھناك مدینة . ھذا الجسر فوق مجرى جاف 

وعلى بعد میلین أو ثالثة بعد مدخل . ن ھذه المخاضة یتفرع عدد من طرق القوافل من الشرق إلى الغربوم ) . ٢٨ : ١یو ( المذكورة في العھد الجدید " 
ًكما توجد أیضا آثار جسر قدیم عند نقطة خروج النھر من بحیرة . ًحیث كان یوجد  أیضا جسر روماني " الموجامیا " الیرموك ، یوجد معبر ھام آخر عند 

  . ذات أھمیة خاصة بالنسبة للسكان المقیمین على شواطيء ھذه البحیرة غیر القادرین على العبور بالقوارب الجلیل حیث كانت توجد مخاضة 



على بعد " بنات یعقوب " كما یوجد جسر . وتوجد بین بحیرة الجلیل وبحیرة الحولة مخاضة سھلة عبر دلتا النھر على بعد قلیل من اتصالھا بالبحیرة 
ومع أن الروافد المتعددة أعلى بحیرة الحولة سھلة العبور في مواقع كثیرة ، . الحولة على الطریق الرئیسي بین دمشق والجلیل میلین أو ثالثة من بحیرة 

إال أن ھناك حاجة الى إقامة جسر لعبور نھر البراغیت قرب مدخلھ ، وجسر آخر على نھر الحصباني على الطریق الرئیسي المؤدي من قیصریة فیلبس إلى 
  . صیدون 

  

صلة بتواجد یھودي ربما أكثر من أي بحیرة من بحیرات ًقدیما لھا كان نحن إذن نتكلم عن مدینة وبحیرة: مالحظة من مرشد
ًنھر األردن، ربما لھذا كانت األسطورة تستھدف أصال جذب أنظار الیھود العالمین ببحیرة طبریة وقصة سنحاریب 

وكریفي للقصة نقلھ تمیم الداري، لكن یبدو أن للقصة جذر یھودي ھاجادي الھاجادیة، رغم ما قیل عن وجود جذر مسیحي أب
  . الربینیةمن مصدر یھودي كان یورد لمحمد األساطیر

 
َ معجزات عملت ألجل حزقیا تحت عنوان ِ ُ Miracles Wrought for Hezekiah ،  ان یحكي لنا نص أسطورة عن ان هللا ك

سبیح  ینوي أن یجعل حزقیا المسیح المنتظر، وسن ة ت حاریب بجیشھ ھم جوج وماجوج، لكن حزقیا بفشلھ ورفضھ عمل أغنی
ل أن یصبح المسیح  م ین ره ل م كل مزامی ك رغ واكتفائھ بعبادة هللا والطقوس خسر ذلك ألن العدالة وقفت أمام هللا ألن داود المل

سیحھ المنتظر، ویرفض هللا كل توسالت األرض والسماء والمالك أمیر العالم ألن یغن ھ هللا م ا ویجعل دل حزقی وا ھم التسبیحة ب
  :  بذلك الموقفادة في ھذه األسطورة على أنھ قالالمرتقب، ثم نسمع قول النبي إشعیا وحسب الھاج

  
ي بحزن ف النب ى: "عندما ھت ى مت ا رب، إل ى، ی ى مت ي، إل ل ل ھ الصوت !" الوی سماوي[أجاب دما ]: ال ن المسیح عن سیأتي زم

  ]م_١٦: ٢٤ إشارة إلى نص إشعیا['treacherous dealers and the dealers' ) الناھبونناھبون و(سوف یأتي 
 
Sanhedrin 94a, Shir 4: 8 

  
  :ھذا مشابھ للحدیث الوارد في كتب الحدیث  وال یوجد في الصحیحین، عن أنھ

  
یھ حبیب عبد هللا، عن سبیل، عن حدثنا أبو جعفر المدایني، حدثنا عبد الصمد بن حبیب األزدي، عن أب: ِ اإلمام أحمدروى

كیف أنت یا ثوبان إذا تداعت علیكم األمم : "سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول لثوبان: عوف، عن أبي ھریرة قال
ال بل أنتم یومئذ كثیر ولكن یلقي في : قال؟ فقال بأبي أنت وأمي یا رسول هللا أمن قلة بنا. كما تداعى األكلة على قصعتھا

ُحبُّكم الدنیا وكراھیتكم القتال: "قال؟ وما الوھن یا رسول هللا: وبكم الوھن، قالقل َ ُ."  
  

ًلقد تعجبت حینما قرأت الحدیث مرة أخرى بعدما صرت الدینیا، ألنھ ال یمكن أن ینشأ إال في ظروف أمة تعرضت الضطھاد 
دث في عصور كتابة كتب الحدیث للمسلمین، حیرتني عنیف وعدوان بعض األمم األكبر او األقوى علیھا، ولما كان ھذا لم یح

المسألة، ثم وجدت ببحوثي على كتاب الیھود المقدس وعلى الھاجادیات أن الحل یكمن في أن أمة اإلسالم مقلدة ومقتبسة 
  !ومتلبسة بثیاب وروح الفكر والعقیدة والتاریخ الخاص بأمة أخرى ووعیھا األسطوري التراثي أال وھي أمة الیھود

  
 

اني  ة  ٢٦-٢٥: ٣٢قارن اخبار االیام الث سافي النصر والھزیم شكل اعت سر ب ث یف ا، حی سر انتصارات حزقی ث أسطورة تف حی
 :حسب التمسك بالدیانة والعبادة في تلك األسفار األسطوریة لتاریخ بني إسرائیل

  
ھ  و ٢٥ في تلك االیام مرض حزقیا الى حد الموت و صلى الى الرب فكلمھ و اعطاه عالمة م علی لكن لم یرد حزقیا حسبما انع

لیمالن قلبھ ارتفع فكان غضب علیھ و ع م ت٢٦ لى یھوذا و اورش و   ث ھ ھ اع قلب سبب ارتف ا ب م وواضع حزقی لیم فل سكان اورش
 ات علیھم غضب الرب في ایام حزقیای
  

  
  تعفن أو تحلل أجساد الصالحینسطورة عدم أ

  
اروخ(موضوع )/ دأساطیر الیھو( من ٤في فصل السبي من ج ال وب اروخ ) قبرا حزقی ر ب ابلي لقب ر ب تح أمی ن ف ورد قصة ع ی

وا ات ت ھ م ا ھي كأن ى القصة .  Shabbat 152b, Baba Mezi'a84aً وأن الیھود معھ وجدوا جثتھ كم ي المالحظات عل وف
ر دا٧٣في ملحوظة  ان االمبراطور البیزنطي قب دما زار ھادری ھ عن ر داوود أن ن قب شابھة ع ون  قصة م ھ الل وود وفتحھ أذھل

ھذا الرجل یستحق أن یكون حاكم : المتورد لوجھھ، فضغط بإصبعھ على اللحم فوجد الدم ینبض، فصاح الملك الشریر بتعجب



إن جسده ًأیضا نقرأ .  Aktan23 كل العالم، إذ أنھ حتى بعد موتھ فھو كالحي ره ف ي قب ھ ف في قصة موسى أنھ رغم موتھ وكون
    .Sifre D 357, Midrash Tannaim 227ً كان وقتما كان حیا ًما زال طازجا كما

 
ة  ة والفقھی ب الدینی ي الكت المي ف راث اإلس سب الت الم، وح سیحیة واإلس ة والم ثالث الیھودی ان ال دى األدی ھیر ل د ش ذا تقلی ھ

ھ ال  ة والتاریخیة أن أجساد الصالحین والصحابة واألنبیاء ال تأكلھا األرض، وھي عقیدة ساذجة ألن اوم عملی ھ یق د موت ائن بع ك
ن  ان استخرج م د التحلل وعودة العناصر إلى أصولھا وفق صیرورة دائرة الحیاة، أحد باحثینا ك اریخأح ب الت ذھبيكت صا  لل ً ن

أن  و.على انتفاخ وبدء تعفن جسد محمد بعدما ظل ثالثة أیام بال دفن مع انشغال أتباعھ بالنزاع والنقاش على تولي الخالفة بعده
  ! وتعدوا علیھ بالضربرعاع المسلمین حاولوا قتل العالم الذي كان یروي ھذا الخبر والحدیث

  
  :وورد في البخاري

  
د - ١٣٥١ ا حضر أح ال لم ھ ق ن جابر رضي هللا عن ن عطاء ع م ع دثنا حسین المعل ل ح ضَّ ن المف شر ب ٌ حدثنا مسدد أخبرنا ب ٌ َّ ٌ َّ َُّ ُ ُ ُُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ َْ َ َ َُ ٍَّ ََ ِ ُ ُ ُ ٍُ ِ ِْ ْ ِّ ْ ْْ َْ ُ َ َِ ْ

ِدعاني أبي من اللیل فقال ما أراني إال مقتوال في أول َِّ َ َّ َِ ِ ِ ًِ ُ ْ َ ِ ََّ َ َُ َ َ ْ ْ ِ َ َّ من یقتل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وإني ال أترك بعدي أعز َ َ ََّ ََ َ َّ َّ َّ َِ ِ ِّ ِ ِْ ْ َْ َ َ َُ َُ ُ ُْ َ ْ ِّْ ِ َ ََ َ ُ ِ ْ
ر ك خی اقض واستوص بأخوات ا ف ي دین إن عل لم ف ھ وس ًعلي منك غیر نفس رسول هللا صلى هللا علی ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َّ َّ َّ َِّ ِ ِِ ْ َْ ًَ َّ َ َ َ َ ََّ َ ََّ ِ َ ُ ِ ل ْ ان أول قتی ٍا فأصبحنا فك ِ َ َ ََ ََّ َ ََ َ َ ْ ْ

ِودفن معھ آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركھ مع اآلخر فاستخرجتھ بعد ستة أشھر فإذا ھو كیوم وضعتھ ھنیَّة غیر أذنھ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُُ َ َ َ َ َ َ َّ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ًُ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ َُ َ َِ ْ َ ََ ََ َّ َِ َ ََ َ ٍَ ٍَ َ َْ ِْ ْ ْ ْ  
  

ي  دما Tan.B 1: 21جاء ف ھ عن ول ل ى الموت، یظھر هللا ویق سان عل ى وشك الموت : "یوشك إن ك عل ك، ألن لَّ أفعال ِّدون ك
  .في یوم الدینونة األخیر یجلب هللا تلك الكتب، وتظھر أعمال اإلنسان لنفسھ. یكتب اإلنسان حینئذ كل شيء، ویوقعھ بیده." اآلن

  
   من كتاب أساطیر الیھود للویس جینزبرج٧٦ص/ ٥من ج

    
  :ع نص القرآنقارن م

  
ًوكلَّ إنسان ألزمناه طآئره في عنقھ ونخرج لھ یوم القیامة كتابا یلقاه منشورا ( ً ُ ُُ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َ َْ ِ ْ ُ َُ َْ َ ك حسیبا } ١٣{ٍ وم علی سك الی ًاقرأ كتابك كفى بنف ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ْ ْ َْ َِ َ َ َ ْ
  ١٤-١٣: اإلسراء) }١٤{
  

 .ًقال قتادة سیقرأ یومئذ من لم یكن قارئا في الدنیا.  عدل علیك من جعلك حسیب نفسك لقد: قال الحسن : وفي كتب التفسیر
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Textbox
David Share the three patriarchs, and Moses, Aaron, Miriam, and Benjamin to have been his corps not touched by worms. Baba Barta17a, Tehillim119:492, Derek Erez z. 1(end), Yerushalmi Sotah5:20c, Comare also Acts13:36

Administrator
Text Box
وعند الشيعة ورد عن يأجوج ومأجوج في الأمالي للشيخ: ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن القاسم بن جعفر المعروف بابن الشامي ، عن عباد بن أحمد القزويني ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن أبي رافع ، عن حذيفة بن اليمان ، عن النبي صلى الله عليه واله عن أهل يأجوج ومأجوج قال : إن القوم لينقرون بمعاولهم دائبين ، فإذا كان الليل قالوا : غدا نفرغ فيصبحون وهو أقوى من الامس حتى يسلم منهم رجل حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن : غدا نفتحه إن شاء الله فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتحه الله ، فوالذي نفسي بيده ليمرن الرجل منهم على شاطئ الوادي الذي بكوفان وقد شربوه حتى نزحوه فيقول : والله لقد رأيت هذا الوادي مرة وإن الماء ليجري في أرضه ، قيل : يا رسول الله ومتى هذا ؟ قال : حين لا يبقى من الدنيا إلا مثل صبابة الاناء . /بيان : قال الجزري : الصبابة : البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الاناء . وفي بحار الأنوار ج6 أبواب المعاد وما يتبعه ويتعلق به  باب 1 : أشراط الساعة ، وقصة يأجوج ومأجوج: وورد في الخبر عن حذيفة قال : سألت رسول الله صلى الله عليه واله عن يأجوج ومأجوج ، قال : يأجوج امة ، و مأجوج امة ، كل امة أربعمائة امة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح ، قلت : يارسول الله صفهم لنا ، قال : هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الارز، قلت : يارسول الله وما الارز ؟ قال شجر بالشام طويل ، وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد ، وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى اذنيه ويلتحف بالاخرى ، ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه ، من مات منهم أكلوه ، مقدمتهم بالشام، وساقتهم بخراسان ، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية .

A
Text Box
استدراك بخصوص عدم تعفن جثث الصالحين:  وجاء في التلمود بسفر تعنيث 31أ: قال الرابي ماتيناح: في اليوم الذي سُمِحَ فيه بدفن قتلى [قلعة] بيتار (بيثار، آخر معقل لثورة باكوخبا على الروم والذي ادعى أنه المسيح المنتظَر] شرَّعَ الرابيون في يبنة (يفنة) ترديد البركة: "يا من أنت رؤوف وتتعامل برأفة" إلخ؛ "يا من أنت رؤوف" لأن جثامينهم الميتة لم تتعفن. Ta'anith 31aملحوظة: كان مرسوم الامبراطور هادريان أمر بمنع دفن جثث الثوار تنكيلًأ بهم، ثم سمح بالدفن بعد وقت.



  : وھو من تراث الربیین أو األحبار الیھودAggadat Shir من سفر
 
In the haggadah( vol 4 of louis ginzberg) we read: 

نقرأ في الجزء الرابع للویس جینزبرج بكتابھ أساطیر الیھود عن النبي إیلیا وعودتھ من السماء لدعم المسیح المنتظر حسب 
  عقیدة الیھود

  
To make sure of the identity of the Messiah, the Jews will demand that he perform the miracle 
of resurrection before their eyes, reviving such of the dead as they had known personally, But 
the Messiah will do the following seven wonders: He will bring Moses and the generation of 
the desert to life ; Korah and his band he will raise from out of the earth….etc 
 

ًللتأكد من ھویتھ على أنھ المسیح، سیطلب الیھود منھ عمل معجزة البعث أمام عیونھم، محییا میتا كما كانوا یعرفونھ بشخصھ،  ً
ورح : لكن المسیح لن یفعل ھذا فقط بل سیعمل سبع معجزات یقیم ق اة، وس ى الحی ي الصحراء إل ھ ف ل التی سیعید موسى وجی ف

  إلخ....وعصبتھ من األرض
 
Aggadat Shir 7: 44 

  
  :نقرأ في مالحظات لویس جینزبرج على أساطیر إیلیا

In note 113 on Elijah: 
 
In a Christian legend (e.g. in Apocalypse of Elijah 3: 15-52) Elijah and pious men demand anti-
Christ to prove that he is God, and he would not able. 
 

سیحی طورة الم ي األس ا ف وكریفي(ة أم ا األب ا إیلی ي رؤی ثال ف دو ٥٢-٥١: ٣ًم یطالبون ع صالحین س ال ال ا والرج رأ أن إیلی  فنق
  .لن یقدر على فعلھ ًأن یبرھن على مصداقیتھ وأنھ فعال الرب بأن یحیي الموتى وھو ما) المسیح الكاذب(المسیح 

  
  :لمسلمقارن مع ما ھو في مرویات كتب الحدیث، واللفظ ھنا 

  
ال اآلخرانحدثنا عمرو  دثني وق ال ح د ق سیاق بعی ة وال اظھم متقارب د وألف ن حمی د ب واني وعبی د والحسن الحل ن الناق دثنا : ب ح

ا سعید  ة أن أب ن عتب د هللا ب ن عب د هللا ب ي عبی ن شھاب، أخبرن ن اب ن صالح، ع ي ع دثنا أب یعقوب ھو ابن إبراھیم بن سعد، ح
ً یوما حدثنا طویال عن الدجال فكان فیما حدثنا قالالخدري قال، حدثنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھ : "ً م علی أتي وھو محرَّ ی

اس  ر الن ن خی اس أو م ر الن ذ رجل ھو خی ھ یومئ ة فیخرج إلی ي المدین ي تل سباخ الت ْأن یدخل نقاب المدینة فینتھي إلى بعض ال ِ ِ ُِ ٍُ َ َ ََ
دثنا رسول هللا صلى هللا: فیقول لھ ذي ح دجال ال ك ال َأشھد أن َّّ ُ دجالَ ول ال ھ فیق لم حدیث ھ وس ھ :  علی م أحییت ذا ث ت ھ تم إن قتل ُأرای ُ ُْ ْ َْ َِ ْ

ِأتشكون في األمر ُّ ُفیقتلھ ثم یحییھ فیقول حین یحییھ: قال. ال: فیقولون؟ َ ُ ُِ ْ ُ ُْ َ ي اآلن: َ ًوهللا ما كنت فیك قط أشد بصیرة من ُّ َ ُّ ال. َ د : ق ُفیری
َالدجال أن یقتلھ فال یسلط علیھ َّ ُ."  

  
حمد بن عبد هللا بن فھران من أھل مرو، حدثنا عبد هللا بن عثمان، عن أبي حمزة، عن قیس بن وھب، عن أبي حدثني م

ھ قبلھ رجل من المؤمنین فتلقاه : "قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: الوداك، عن أبي سعید الخدري قال ُیخرج الدجال فیتوجَّ َُ َ َِ َ َ َ
ِالمسالح مسالح الدجال فیقولو ُ َُ ََ ُن لھ أین تعمدْ ََ ُأعمد إلى ھذا الذي خرج: فیقول؟ ْ َ ْ ْفیقولون لھ أو ما تؤمن بربنا: قال. َ ما : فیقول؟ ُ

ُبربنا خفاء، فیقولون َ ِفینطلقون إلى الدجال فإذا : قال؟ ًألیس قد نھاكم ربُّكم أن تقتلوا أحدا دونھ: اقتلوه، فیقول بعضھم لبعض: َ ِ
َفیأمر الدجال بھ فیشجُّ فیقول خذوه : قال. ُذا الدجال الذي ذكر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمھ: ُرآه المؤمن قال یا أیھا الناس ُ َ

ًوشجوه فیوسع ظھره وبطنھ ضربا قال فیقول ْ َْ َ َ َُ ُ َُ ْ ُ َ ِفیؤمر بھ فینشر بالمنشار : قال .أنت المسیح الكذاب: قال فیقول؟ أما تؤمن بي: َُ ُ َُ ْ َ
َمن مفرقھ حتى یفرق بین َ ِ ِْ َْ ِ ِ ْ رجلیھ قالَ َْ ْثم یمشي الدجال بین القطعتین ثم یقول لھ: ِ َ َ َْ ِْ ًقم فیستوي قائما: َ ِ َ َِ َ ْ َ ُثم یقول لھ أتؤمن بي: قال. ُ ِ ؟ َ

ًما ازددت فیك إال بصیرة قال: فیقول َُ ِ َّ ِ َْ َ َثم یقول یا أیھا الناس إنھ ال یفعل بعدي بأحد من الناس مثل الذي فعل بي: ْ َ ََ ْ ِ َ فیأخذه : قال. َِ
ُالدجال لیذبحھ فیحول ما بین رقبتھ إلى ترقوتھ نحاس فال یستطیع إلیھ سبیال، قال فیأخذ بیدیھ ورجلیھ لیقذف بھ فیحسب الناس  ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ََ َْ ً ِ ِ َُ ُ َ

ِأنما قذفھ إلى النار وإنما ألقي في الجنة قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َِ َ ِ َِّ َّ َ َِّ َ َ  ". عند رب العالمینَھذا أعظم الناس شھادة: "َ
  



، ٣٢: ١٠ إلشـعيا أسـطوري تفسـير وهـي سـنحاريب، جـيش عـن للهاجـادة مختلـف متـرجم نـص علـى ثـرتع :كاسـتدرا
 ًذراعا أربعون طولها سنحاريب رقاب أحصنة أن زيادة ، وفيه العبرية نسخ الكتاب المقدسبعضموجودة على هوامش 

 
In Chaldee paraphrase of Isaiah by Jonathan Ben Uziel, Translated by C. W. H. 
Pauli, page38: 
 
 Buxtorf's and Walton's, and several of the Jewish editions, the Bible Magna, both 
the Venice editions & c have a sadly fabulous interpolation in this veres an 
interpolation on Isaiah 10: 32 Whic I partly give here, but first the text of the Royal 
Polygot, says: the neck of his horses forty parasangs 

 
 أن طــول صــف خيوـلـه المصــفوفة رقـبـة إـلـى جــوار األخــرى Sanhedrin 93b لكــن اـلـذي فــي التلمــود بســفر ســنهدرين

  وليس طول رقبة كل حصان منهاًعا،أربعون ذرا
 

 قـد مركبـاتي بكثـرة وقلـت السـيد ّعيـرت عبيـدك يد عن ٢٤ (٢٥: ٣٧ إلشعيا واألسطورة مبنية على تفسير هاجادي خرافي 
 حفـرت قـد أنـا ٢٥.كرملـه وعـر علـوه أقصـى وأدخـل سـروه وأفضـل الطويل أرزه فأقطع لبنان عقاب بالالج علو إلى صعدت
 العنـق يبلـغ .ويعبـر يفـيض. يهـوذا لـىإ وينـدفق (٨: ٨ وإلشـعيا).مصـر خلجـان جميـع قـدمي بـبطن وأنشـف ًمياهـا وشـربت
 )عمانوئيل يا بالدك عرض ملء جناحيه بسط ويكون

 
Rab Judah said in Rab's name: The wicked Sennacherib advanced against them with a force 
consisting of forty-five thousand princes, each enthroned in a golden chariot and accompanied 
by his ladies and harlots, eighty thousand warriors in coat-of-mail, and sixty thousand 
swordsmen of the front line, the rest cavalrymen. A similar host attacked Abraham, and a like 
force will accompany Gog and Magog.15 In the Baraitha it was taught: The length of his army 
was four hundred parasangs, the horses standing neck to neck formed a line forty parasangs 
long, and the grand total of his army two million, six hundred thousand less one. Abaye 
inquired: Less one ribbo [ten thousand], one thousand, one hundred, or one? The question 
stands over. 
 
A Tanna taught: The first company swam across, as it is written, he shall overflow and go over 
(Isaiah 8:8); the second walked across, as it is written, he shall reach even to the neck; the third 
cast up the dust [of the river bed] with their feet and found no water in the river to drink, until 
it was brought from elsewhere and they drank, as it is written, I have digged, and drunk 
water.(Isaiah 37: 25) 
 
 

 :حنبل بن أحمد مسند مع قارن
 



ََحدثـنا - ١٤٩٥٤ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ ٍِسابق، ْ ََحدثـنا َ َّ ُإبـراهيم َ َِ ْ ُبن ِ َطهمان، ْ َ ْ ْعن َ ِالزبـير، َِأبي َ ْ ْعن َُّ ِِجابر َ ِبن َ ِعبد ْ َقال ََُّأنه ِاهللا، َْ َقال :َ َ 
ُرسول ُ َّاهللا صلى َ َ ِعليهُ اهللا ِ َْ َوسلم َ َّ َ ُيخرج " َ ُ ْ ُالدجال َ َّ ٍخفقة ِفي َّ َ ْ َمن َ ِالدين، ِ ٍوإدبار ِّ َ ْ ِ َمن َ ِاْلعلم، ِ ْ ُفـله ِ َ ََأربـعون َ ُ ًَليـلة َْ َيسيحها َْ ُ ِ  ِفي َ

ِاألرض، ْ َ ُاْليـوم ْ ِمنـها كالسنة، َْ ََّ َ َ ْ ُواْليـوم ِ َْ َمنـه َ ْ ِكالشهر، اِ ْ َّ ُواْليـوم َ َْ َمنـها َ ْ ِكاْلجمعة، ِ َ ُُ َّثم َ ُِسائر ُ َِأيامه َ ِ ْكأيامكم َّ ُ َِّ َ ِهذه، َ ِ َُوله َ ٌحمار َ َ ُيـركبه ِ ُ َ ْ َ 
ُعرض ْ َبـين َما َ ُِأذنـيه َْ ْ ََأربـعون َُ ُ ًذراعا، َْ َ ُفـيـقول ِ ُ َ ِللنَّاس َ ْربكم ََأنا :ِ َُ َُوهو ُّ َُأعور، َ َ َّوإن ْ ْربكم َِ َُ َليس َّ َأعور،ِب َْ َ ْ ٌمكتوب َ ُ ْ َبـين َ ِعيـنـيه َْ ْ َْ ٌِكافر َ َ - 

ٌمهجاة ر ف ك َّ َ ُيـقرؤه - ُ ُ َ ْ ُّكل َ ٍمؤمن ُ ِ ْ ٌكاتب، ُ ِ ُوغيـر َ َْ ٍكاتب، َ ِ ُيرد َ ِ َّكل َ ٍماء ُ ٍومنـهل َ َ ْ َ َاْلمدينة َِّإال َ َ ِ َومكة، َ َّ َ َحرمهما َ ُ َ َِْعليهُ اهللا ََّ  إلخ.....َ
 

 .جابر من بسماعه صرحي لم الزبير وأبو مسلم، شرط على إسناده
  وما بعدها١٠٣/ ١ كثير البن "النهاية" كتاب في الدجال أحاديث بسط وانظر

 من طريق حفص بن ٥٣٠/ ٤والحاكم  العقدي، عامر أبي طريق من ٥٣٠ ١٠٢/ ١ "التوحيد" في خزيمة ابن أخرجهو
 :قوله إلى فيه الحاكم ووقف لفظه، خزيمة ابن يسق ولم -اإلسناد بهذا طهمان، بن إبراهيم عن كالهما السلمي،عبد اهللا 

 ."بأبوابها المالئكة وقامت"
 
 

 :، وفيه٢٦حديث ٧٤ ص٥٢وعند الشيعة في كتاب إكمال الدين، وعنه ينقل بحار األنوار ج
 

 ،هقدصـ نمـ يقشـلاف دئاصـلا نبـ دئاصـ لاجدلـا نإ الأ : لاقـف ؟ لاجدلا نم نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ةتابن نب غبصألا هيلإ ماقف....
 ءيضت ، هتهبج يف ىرخألاو ةحوسمم ىنميلا هنيع ، ةيدوهيلاب فرعت ةيرق نم ناهبصإ اهل لاقي ةدلب نم جرخي ، هبذك نم ديعسلاو
 ربستو ، راحبلا ضوخي. يماو بتاك لك هأرقي " رفاك " بوتكم هينيع نب ، مدلاب ةجوزمم اهنأك ةقلع اهيف ، حبصلا بكوك اهنأك
 رمـقأ رامـح هتـحت ، ديدشـ طحـق يفـ جرخـي ، ماعـط هنـأ سانـلا ىريـ ضيبـأ لبـج هفـلخو ، ناخـد نمـ لبـج هيـدي نيبـ ، سمشـلا هعـم
 ....الهنم الهنم ضرألا هل ىوطت ، ليم هرامح ةوطخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



، ويذكرون هذا ًن أن الدجال يمكث أربعين يوما، لدى الشيعة نص أنه يمكث تسعة أشهروعلى عكس السنة الذين يعتقدو
 ٨٣ وص٣٨ حديث٣٩ وص٥١  حديث٥٥ ص٥٢ًنقال عن بحار األنوار جًأيضا بحق شخصية أسطورية هي السفياني، 

 : ومواضع أخرى١٦٣ حديث١٠٣ وص١٤٢ حديث٩٦ وص٧٤حديث
 

ن علي بن الحسن التيملي ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بـن ابن عقدة ، ع: كتاب الغيبة للنعماني - ٥١
اتقوا اهللا واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع ، واالجتهاد في طاعة اهللا ، : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : مسلم قال 

نقطعـت الـدنيا عليـه فـاذا صـار فـي قد صـار فـي حـد اآلخـرة ، وا وإن أشد ما يكون أحدكم اغتباطا بما هو فيه من الدين لو
ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من اهللا ، والبشرى بالجنة ، وأمن ممن كـان يخـاف ، وأيقـن أن الـذي كـان 

 .الحق وأن من خالف دينه على باطل ، وأنه هالك  عليه هو
 

ي معاصــي اهللا ، ويقتـل بعضــهم بعضـا عـلـى اـلـدنيا ـمـا الـذي ترـيـدون ؟ ألســتم تـرون أعــداءكم يقتلـون ـفـ! فأبشـروا ثــم أبشـروا 
دونكم ، وأنتم في بيوتكم آمنين في عزلة عنهم ، وكفى بالسفياني نقمة لكم من عدوكم ، وهو من العالمات لكم ، مع أن 

 .قد خرج لمكثتم شهرا أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم منه بأس حتى يقتل خلقا كثيرا دونكم  الفاسق لو
 

فان خيفته وشرته فانما ) عنه ( يتغيب الرجال منكم : فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك ؟ قال :  بعض أصحابه فقال له
 .شاء اهللا تعالى  هي على شيعتنا فأما النساء فليس عليهن بأس إن

 
إلـى بعـض البلـدان من أراد أن يخرج منهم إلى المدينة أو إلـى مكـة أو : ويهربون منه ؟ فقال يخرج الرجال إلى أين : قيل 

تصنعون بالمدينة وإنما يقصد جيش الفاسق إليها ، ولكن عليكم بمكة فانها مجمعكم وإنما فتنته حمل امرأة  ما: ثم قال 
 . اهللا شاء يجوزها إن تسعة أشهر وال

 
سـفيان ، أبي وابن الوليد معا ، عن محمد بن أبـي القاسـم ، عـن الكـوفي ، عـن الحسـين بـن  : كتاب إكمال الدين – ٣٨

ومـا : اهللا عليـه السـالم عـن اسـم السـفياني فقـال  سـألت أبـا عبـد: اهللا بن أبي منصور ، قال  عن قتيبة بن محمد ، عن عبد
دمشــق وحمــص وفلســطين واالردن وقنســرين ، فتوقـعـوا عنــد ذـلـك الفــرج : تصــنع باســمه ؟ إذا مـلـك كـنـوز الشــام الخمــس 

 . ثمانية أشهر ال يزيد يوما ال ولكن يملك: يملك تسعة أشهر ؟ قال : قلت 
 

الجبـار  قرقارة ، عن محمد بن خلـف ، عـن الحسـن بـن صـالح بـن االسـود عـن عبـد : كتاب الغيبة للشيخ الطوسي – ٧٤
:  الســفياني فـيكم ؟ ـقـال كــم تعـدون بقـاء : ليــه السـالم جعفـر ع ـقـال أبـو: بـن العبـاس الهمــداني ، عـن عمـار الــدهني قـال 

 .ما أعلمكم يا أهل الكوفة : شهر قال حمل امرأة تسعة أ: قلت 
 



ابن عقدة ، عن محمد بن المفضل بن إبراهيم ، عن ابـن فضـال ، عـن ثعلبـة ، عـن عيسـى :كتاب الغيبة للنعماني - ١٣٠
الســفياني مــن المحـتـوم وخروجــه مــن أول خروجــه إلــى آخــره خمســة عشــر : بــن أعــين عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الســالم قــال 

 .قاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما سته أشهر ي: شهرا 
 

ابن عقدة ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن العباس بن عامر ابن رباح ، عن محمد بن : كتاب الغيبة للنعماني - ١٤١
إذا اسـتولى السـفياني : ه قال عليهما السالم أن) ابن محمد (  جعفر عبد اهللالربيع االقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي 

 .على الكور الخمس فعدوا له تسعة أشهر ، وزعم هشام أن الكور الخمس دمشق وفلسطين واالردن وحمص وحلب 
 

 بن محمد ، عن محمد بـن خالـد ، عبد اهللاعلي بن أحمد ، عن عبيداهللا بن موسى ، عن : كتاب الغيبة للنعماني - ١٤٢
المهدي أقبل ، جعد ، :  إسحاق الهمداني ، عن الحارث عن علي عليه السالم أنه قال عن الحسن بن المبارك ، عن أبي

بخـده خـال ، يكـون مبـدأه مـن قبـل المشـرق ، وإذا كـان ذلـك خـرج السـفياني فيملـك قـدر حمـل امـرأة تسـعة أشـهر يخـرج 
ج معـه ، ويـأتي المدينـة بجـيش بالشام فينقاد له أهـل الشـام إال طوائـف مـن المقيمـين علـى الحـق ، يعصـمهم اهللا مـن الخـرو

ولـو تـرى إذ وقفـوا فـال فـوت : " وجل فـي كتابـه  جرار ، حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف اهللا به وذلك قول اهللا عز
 " واخذوا من مكان قريب 

 
ون ذلـك حتـى ال يكـ: وباسناده إلى أبي عبد اهللا عليه السالم في خبر طويل أنـه قـال ) كتاب سرور أهل اإليمان (– ١٦٣

يخـرج خـارج مـن آل أبـي سـفيان يمـلـك تسـعة أشـهر كحمـل المـرأة ، وال يكـون حـتـى يخـرج مـن ولـد الشـيخ ، فيسـير حـتـى 
يقتــل بــبطن النجــف ، فــواهللا كــأني أنظــر إلــى رمــاحهم وســيوفهم وأمتعــتهم إلــى حــائط مــن حيطــان النجــف ، يــوم االثنــين ، 

 .ويستشهد يوم االربعاء 
 

 : حديث ضعيف اإلسناد حسن لغيرهجاء في مسند أحمد بن حنبلنة، فأما عند أهل الس
 

َ حدثـنا حسن، حدثـنا خلف يـعني ابـن خليفـة، عن َأبـي جناب، عن َأبيـه، عـن عبـد اهللا بـن عمـرو، قـال- ٦٦٢٣ َ ٍ ْ َ َ َ َـ َـ َـ َ َِ ْ ِْ ِِ ِْ ْْ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َِ ٍِ َ َ َ َِ َ ََ ٌ َ َّ ُدخلـت : ََّ َْ َ
َعلى النَّبي صلى اهللا عليه وسلم و ََ َّ ََّ ِ َْ ََ َُ َ ِّ َُّهو يـتـوضأ ِ َ ََ ًوضوءا مكيثا َُ ُِ َ ً َ، فـرفع رأسه، فـنظر إلي، فـقالُ ََ َ َ َ ََّ َِ َ ََ ُ َ ُست فيكم َأيـتـها األمة: " ََْ َّ َّ ُُ ٌّْ َ ُ ْ ِ ُموت : ِ ْ َ

ْنبيكم  ُ َصلى اهللا عليه وسلم " َِِّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ِِ فكأنما انــتزع قـلبي من مكانه -َ َ َ ََ ْ ِ ِْ ََ َ َ َ ْ َ ُ قال رسول اهللا صلى اهللا-َّ ََّ ِ ُ َُ َ َ عليه وسلمَ َّ َ َ ِ َْ ٌواحـدة : " َ َ ِ َقـال" َ َ " :
َويـفـيض اْلمــال فــيكم، حتــى إن الرجــل ليـعطــى عشرة آالف، فـيظــل يـتســخطها  ْ ُُ َ ََّ َ ََ ُ َ َُّ َ َُ ٍُ َ َ َ َــ َ َ َُ َّ َّ ِ َّ ْ َ َِ َ، ـقـال رسول اهللا صــلى اهللا علـيـه وســلم"ِ َّ ََّ َُــ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ َ " :

ِثنتـــين  ْ َ، قــال"َِْ دخل بـيــ: " َ َْوفتـنــة ت ُ ُ ْْ َــ ٌ َ ِ ْ كــل رجــل ـمـنكم َتَ َُ ْ ِ ٍ ُ ِّ َ، ـقـال رسول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم"ُ َّ ََّ َُــ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ٌثــالث : " َ َ، قــال"ََ وت : " َ ٌوم ْ َــ َ
ِكقعاص اْلغنم  ََ ِ َ ُ َ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"َ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ٌَأربع : " َ َقال[َْ َوهدنة تكون بـيـنكم وبـين ب] : َ َ ََ ْ َْ ْ َُ َُ ُ َ ٌَ ْ َني األُ ْ َصفر يجمعونِ ُ َ ْ َْ ِ ْ لكم َ ُ َ

ٍتسعة َأشهر، ُ ْ َ َ ْ ِ كقدر حمل اْلمرَأةِ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ، ثم يكونون َأولى باْلغدر منكم َ ُ ُْ َِ ِ ْ ُِ َ ْ َ ََّ َ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"ُ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ٌخمس : " َ ْ َ، قال"َ َ " :
ُوفـتح َْ ٍ مدينة َ َِ َقال رسول اهللا صلى اهللا عل" َ َ ُ ََّ ِ ُ َُ َ َيه وسلمَ َّ َ َ ِ ٌّست : " ْ َ، قـلت يا رسول اهللا َأي مدينة ؟ قال"ِ ََ ٍُ َِ َ ُ َُّ ِ َ ُ ُقسطنطينية : " ْ َّ َِ ِ َْ ْ" 



مجمع " ضعيف، وأورده الهيثمي في -واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي-حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو جناب 
 .بو جناب الكلبي، وهو مدلسوفيه أ: ، وعزاه إلى أحمد والطبراني، وقال٣٢٢-٧/٣٢١" الزوائد

 وآخر من حديث معاذ بن .، ويخرج هناك٦/٢٤، وسيرد ) ٣١٧٦(وله شاهد من حديث عوف بن مالك عند البخاري 
 .٥/٢٢٨جبل، سيرد أيضا 

 
ُلذلك يترك الرب شعبه إلى حين تلد الوالدة، فيرجع٣ (٣: ٥ميخا هذا مماثل لتفسير هاجادي تلمودي أسطوري لنص  ُ ُ ِ ُِ َ ُّ ُّ َ 

َالباقون من بني قومه إلى أرض بني إسرائيل ِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َ.( 
 

حيث يزعمون في تفسير أسطوري بالتلمود أنه لن يأتي خالص أمة إسرائيل ومجيء المسيح بن داوود الملك حتى تملك 
 (Yoma 10b, Sanh. 98b). مملكة الشر على كل العالم لتسعة أشهر

 
ه يرفضه ويفسر النص بعقالنية أنه يشير إلى آالم أمة إسرائيل حتى يشير إليه لكن Rashi commentaryوفي تفسير 

 :زمن الخالص
 

2 .Therefore, He shall deliver them until the time a woman in confinement gives 
birth. And the rest of his brothers shall return upon the children of Israel . 
 
Therefore, He shall deliver them until the time a woman in confinement gives 
birth: He shall deliver them into the hands of their enemies until the coming of the 
time that Zion has felt the pangs of labor and borne her children; Zion, which is 
now seized by the pangs of labor, is now called a woman  in  confinement.  [I.e.,  
now  the  labor  pains  will  cease  and  the redemption will come about.] But our 
Sages state that from here we deduce that the son of David will not come until the 
wicked kingdom spreads over the entire world for nine months (Yoma 10b, Sanh. 
98b). But, according to its simple meaning, this is the structure as I explained. 
 



من الملحوظة ي ج٧٢جاء ض ى قصة آدم ف رج عل ویس جینزب ول ٥ لل ع، یق ودي أن  المحالظات والمراج و الفیلسوف الیھ فیل
م ا_اآلث ون حی دما یك ى عن وتھم ً_حت د م ا بع اة أیض ي الحی تمرون ف الحون یس ا الص ت، بینم ا كمی ر فعلی ًیعتب ًPhilo in 

Questiones, on Gen.1:16ول هللا ى ق ي تفسیره لمعن ك ف رھا  وذل ة سیموت، ففس ن الشجرة المحرم ھ إن أكل م  آلدم أن
ي،  الموت الروح ل ب ة مث ات الربینی ي الكتاب را ف رد كثی الم ت ذا الع ھ لھ د مغاردت ا بع ر حی ت یعتب الح المی رة ان الص ًوفك ً

Berakot19a-19b, Midrash tannaim101, Mekilta RS127, MHG 1:527, Philo in De Josepho43, 
Tan. B2:69, Tan. Yitro1 ة ة  الثانی فار القانونی ي األس ا ف رد أیض ا وت ةً ، كم فر الحكم ل س ل ١٦: ١مث ي األناجی ، وف

ى اوس٣٢-٣١: ٢٢، ٢٢: ٨المسیحیة مثل مت ع ٧-٦: ٥، تیموث ابیین الراب ي المك ثال ف ا م ي األبوكریف ، ٢٥: ١٦، و٢٠: ٧، وف
 على قصة ابراھیم للویس جینزبرج حل لتناقض قول ٥٤ حسب ملحوظة ١١-٧: ٣٩ومن كتابات األحبار یرد في التكوین ربا 

وین١٢كتاب الیھود المقدس ان ابراھیم ھاجر حاران وترك اباه تارح حسب التكوین ل ٢٣: ١١، مع انھ وفقا للتك ات قب ارح م  ت
 ًھجرة ابراھیم، بان مقصود الكتاب ھنا مجازي الن الشریر یعتبر میتا حتى بینما ھو ما زال حیا

 
 عن انھ لما غضب هللا على بني اسرائیل جادلھ موسى ١٣٤ ص٣، وانظر أسطورة أخرى في جAphraates168ًقارن أیضا 

د بانھ قد قال انھ كان سیعفي عن سدوم لو كان بھا رجل صالح واحد، وانھ یمكنھ ان یعد لھ ع ا یع شرة اسرائیلیین صالحین، ھن
ى ان رض موس رض هللا، فیفت ط، فیعت بعة فق ى س ال ان موس دد الن هللا ق من الع وب ض حاق ویعق راھیم واس ثالث إب اء ال  االب

  Sh. R44:5-9, Midrash Shir13b, DR3:15 الصالحین سیبعثون في اآلخرة
 

 :قارن بالتوافق مع ذلك في القرآن
 
ِّوال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللا أمواتا بل أحیاء عند رب( َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ّ ًَّ َ َْ ِ ِ ْ ُ ُ َّ َ ون َ َھم یرزق ُ َ ْ ُ ْ ن فضلھ ویستبشرون } ١٦٩{ِ اھم هللا م ا آت رحین بم َف َُ ِ ِ ِ ِ ُ ِْ ْ َْ ُ ََ َ َ َُ ّ َ ِ ِ

ون  م یحزن یھم وال ھ م أال خوف عل ن خلفھ َبالذین لم یلحقوا بھم م َ ْ َُ َ ُ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َْ ِ ِ َِ ٌَ َّ َُ َِّ ِّ ِْ ْ ِْ ن هللا وفضل وأن هللا } ١٧٠{ِ ة م َیستبشرون بنعم َ َّ َ َّّ ٍ ْ ْ ْ َْ ِ ِّ ِ َِ ٍَ َ ِ ُ َ ُال یضیع َ ُِ َ
َأجر المؤمنین  ِ ِ ُْ ْ َ ْ  ١٧١-١٦٩:آل عمران) }١٧١{َ

 
ْإنھ من یأت ربَّھ مجرما فإن لھ جھنم ال یموت فیھا وال یحیى ( َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ُ ً ُ ُِ َ ِ َ َِّ َ َُّ ُ َُّ َ ِ  ٧٤: طھ) }٧٤{ْ
 
 

 



   خرافة أن كسوف الشمس نذیر شؤم أو نھایة العالمخرافة أن كسوف الشمس نذیر شؤم أو نھایة العالمخرافة أن كسوف الشمس نذیر شؤم أو نھایة العالم
 

الیــوم الســبب العلمــي لكســوف الشــمس بوقــوع القمــر بینهــا وبــین كوكبنــا األرض، لكــن القــدماء _نحــن البشــر المتحضــرین_نعلــم 
 :Sukkah 25aالتلمود بـ جاء في . اعتقدوا بأنه عالمة على غضب القوة أو القوى الفوق طبیعیة العلیا الخرافیة

 
: هـذا یمكـن توضـیحه بالتشـبیه الرمـزي التـالي. عندما تكون الشمس في كسوف فهـذا نـذیر شـؤم لكـل العـالم): أحبارنا(م ربیونا َّعل

: ًعنـدما یصـبح غاضـبا علـیهم فإنـه یقـول لخادمـه. ًهذا یمكن مقارنته باإلنسان الذي یصنع ولیمة لخدمه ویضـع أمـامهم مصـباحا
 . الظالمخذ المصباح عنهم، ودعهم یجلسون في

 
ِمتــى مــا كــان أحــد المنیــرین:  Meirقــال الرابــي مییــر ْ  فــي كســوف فهــو نــذیر شــؤم علــى إســرائیل، حیــث أنهــم صــاروا عرضــة َ

َمــن یصــبح قلقــا؟ الشــخص المعتــاد أن یعاقــب . هــذا یمكــن مقارنتــه بمعلــم مدرســة یــأتي إلــى المدرســة بســوط فــي یــده. لضــربات ُ ً
 .یومیا

 
لشمس في كسوف فهو نذیر شؤم على الوثنیین، عندما یكـون القمـر فـي خسـوف فهـو نـذیر شـؤم علـى عندما تكون ا: َّعلم ربیونا

إن یكــن الكســوف فــي . عـلـى القمــر، واـلـوثنیین عـلـى الشــمس] للشــهور والســنة[إســرائیل، حـیـث أن إســرائیل یعتمــدون ـفـي حســابهم 
ٕوان یكـن فـي وسـط . ؤم لمـن یقطنـون فـي الغـربٕوان یكن في الغرب فهو نذیر ش. الشرق فهو نذیر شؤم لمن یقطنون في الشرق

ٕســتحدث للعــالم، وان كــان ] الحـرب[فهـي عالمــة عـلـى أن الســیف إن كــان لونـه أحمــر كاـلـدم . السـماء فهــو ـنـذیر شـؤم لكــل العــالم
كـن إن ی. ٕوان كان یشبه كلیهما فإن السیف وسـهام المجاعـة سـتحدث للعـالم. فضربات المجاعة ستحدث للعالم ]رمادیا[كالخیش 

َوان یكن عند الفجر فسـوف تسـرع فـي القـدوم، لكـن الـبعض قـالوا . الكسوف عند غروب الشمس فإن الكارثة ستتأخر في حدوثها ٕ
َیعكـس] االرتبـاط[أن الترتیب  ِّ كلـي الوجـود فلـیس علـیهم أن یخـافوا مـن هـذه النـذائر كمـا َ مشـیئةُلكـن عنـدما تحقـق إسـرائیل. إلـخ..ُ

الوثنیـون . ٢: ١٠إرمیـا ) لمـوا طریـق األمـم و مـن آیـات السـماوات ال ترتعبـوا ألن األمـم ترتعـب منهـاهكذا قال الرب ال تتع(: قیل
 .سیكون مرعوبین، أما إسرائیل فلن یكونوا مرعوبین

 
ٍوال ینــاح علیــه عـلـى نحــو ] الســنهدرین[عنــدما یمــوت ناـئـب رئــیس لبیــت اـلـدین : ألجــل أربعــة أشــیاء تنكســف الشــمس: ّعـلـم ربیونــا ُ

، وألجـل انسـفاك دم أخـوین فـي ]السـدومیة[ًوألجل فتـاة مخطوبـة تصـرخ عالیـا فـي المدینـة وال أحـد ینقـذها، وألجـل اللوطیـة مالئم، 
 التزویـر، وبسـبب مـن یقـدمون شـهادات نبسبب مـن یرتكبـو]: القمر والنجوم[تنكسف المنیرات  أشیاء  وألجل أربعة . نفس الوقت

   .في أرض إسرائیل، وبسب من یقطعون األشجار المفیدةزور، وبسبب من یربون ماشیة صغیرة الحجم 
 

 : من تعالیم محمد الخرافیةصحیح البخاريقارن مع ما ورد في 



ْ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن َأبیه عـن عائشـة َأنهـا قالـت خسـفت الشـم- ١٠٤٤ َّْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ََّ َِ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ ْ َِ ْ ُ َّ َ ِس فـي عهـد رسـول َّ ُ َُ ِ ِْ َ
َالله صلى الله علیه وسلم فصلى رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه وسـلم بالنـاس فقـام فَأطـال القیـام ثـم ركـع فَأطـال الركـوع ثـم قـام فَأطـال  َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ََ َ َ َ ََّ َُّ ُ َ َُ ُّ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ِ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ ََ َْ َْ َ

ِالقیام وهو دون القیام ا َ َِ ِْ َْ ُ َ َُ ََألول ثم ركع فَأطال الركوع وهو دون الركوع اَألول ثم سجد فَأطال السُّجود ثم فعل في الركعة الثانیـة مثـل مـا َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َ َ ََّ ِ ُّ َُّّ َّ َُّ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ ََ َِ َِّ َّْ َْ َ َُ
َفعل في اُألولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد َ َِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ ََّ َ ْ َّ ْ ْ َْ َ ْْ َ َ ِ الله وَأثنى علیه ثم قال إن الشمس والقمـر آیتـان مـن آیـات اللـه َُّ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َّ َّ ِ َ َ َُّ ْ ََ ْ

َّال یخسفان لموت َأحد وال لحیاته فإذا رَأیتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال یا ُأمة محم ََّ َ َ ُ َ َ َ َُ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ ََُّ ََّ َ ََ ْ ُ َْ َ َ َُّ َِّّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ َْ ِ ْد والله مـا مـن َأحـد َأغیـر مـن َ َ َ ِْ ٍ ِ ِ ٍُ َْ َّ َ
ًالله َأن یزني عبده َأو تزني َأمته یا ُأمة محمد والله لو تعلمون ما َأعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا ْ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ ُ َ ُ َْ ْْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َْ ًَ َْ َ َ َ َ َُ ْ َْ ْ َّ ََّّ َّ َ َِ ُِ ُ 

َ حدثنا قتیبة بن سعید قال ح- ١٠٤٨ َ ََ َ ٍُ ِ َ ُ ْ ْ َُ َ َ ِدثنا حماد بن زید عن یونس عـن الحسـن عـن َأبـي بكـرة قـال قـال رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه َّ ِ ٍْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََّ َّ ََّ ُ َ َُ َ َ َ ََ ََ َ ُْ ِ ِ ْ ُ َّ َ َّ
َوسلم إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله ال ینكسفان لموت َأحد ولكن الله تعال ََ َ ََ ََ َ َ َ ْ ََّ َّ ََّّ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ َِ َِ ََ ْ َ ْ ْ َّ ْى یخوف بها عباده و قال َأبو عبد الله ولم یـذكر ِ ُ ْ َِّ َ ُ َ ُْ ََ َ َِ َِّ ْ َ َ ُ َ ُ َِ

َعـبـد اـلـوارث وشــعبة وخاـلـد ـبـن عـبـد الـلـه وحمــاد ـبـن ســلمة عــن ـیـونس یخــوف بهــا عـبـاده وتابعــه موســى عــن مـبـارك عــن الحســن ـقـال  َ ِ َِ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ِّ ٍْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُِ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُُ ُ َّْ َّ ُ
ُبرني َأبو بكرة عن النبي صلى الله علیه وسلم إن الله تعالى یخوف بهما عباده َْأخ َ َ ََ ُ َ ََ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ َّ َّ َّ ََّّ َ َ ْ ِّ َّ ِوتابعه َأشعث عن الحسن* ْ َ َ ََ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ َ 

َ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زید بن َأسلم عن ع- ١٠٥٢ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُِ ْ ْ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َُ َ َ َّ َ ُطاء بن یسار عن عبد الله بن عبـاس قـال انخسـفت الشـمس َّ َ َْ َّ ْ َْ َ َ َ ٍ َّ َ َ ْ َ َِ ٍ ِْ ْ ِْ ِ َِّ َ
ُعلى عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فصلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقام قیاما طویال نحـوا مـن قـراءة سـو َ َ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َْ َ َ ُ َ ُ َ ًَ َ َْ َ ْ ًْ ِ َ َ َ ََ َ ُ ََّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ َِ َّرة البقـرة ثـم ْ ُ ِ َِ ََ َْ

ًركع ركوعا طویال ثم رفع فقام قیاما طویال وهو دون القیام اَألول ثم ركع ركوعا طویال وهو دون الركوع اَألول ثم سجد ثـم قـام قیامـا  ُ َ َ ً َ َ ُ َ ََ َ ً َ َ ًِ ِ َِ ََ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ََ ُ َُ ِ َِّ َّْ ِْ ُّ َ ََ َ َ َُ ًُ ً ًِ ِ َِ ْ َ َِ َ
ِطویال وهو دون القیام ا َِ ْ ََ ُ َ َُ ً ََألول ثم ركـع ركوعـا طـویال وهـو دون الركـوع اَألول ثـم رفـع فقـام قیامـا طـویال وهـو دون القیـام اَألول ثـم ركـع ِ َ ً َ َ ُ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ َُّ َّ َِّ ِ َِّ َّ َّْ ْ ِْ َ َ ًِ ِْ َ ََ َُ َُ َ َ َُ ًُ ًِ َِ َ َ َ ِ ُّ

َركوعا طویال وهو دون الركوع اَألول ثم سـجد ثـم انصـرف وقـد تج َ ًَ ْ َ َ َ ََ َ َُ َُ َْ َّ َُّ ُ ُ ُِ َّ ْ ِ ُّ َ ُ ً ِ ِلـت الشـمس فقـال صـلى اللـه علیـه وسـلم إن الشـمس والقمـر آیتـان َ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ََ َ َ ُْ َّْ ََّّ ِ َ َّ َّ َّ َِّ َْ َ َ ْ
َمـن آیـات اللـه ال یخسـفان لمـوت َأحـد وال لحیاتـه فـإذا رَأیـتم ذلـك ـفـاذكروا اللـه قـالوا یـا رسـول اللـه رَأینـاك تنا َ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ َُ ْ ِ َ ََ ْ ِ َّولـت شـیئا فـي مقامـك ـثـم َ ُ َ ِ َِ ًَ ْ ََ ْ َ

َرَأیناك كعكعت قال صلى الله علیه وسلم إني رَأیت الجنة فتناولت عنقودا ولو َأصبته َألكلتم منه ما بقیت الدنیا وُأریت النـار فلـم َأر  ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََّ ِ َُّ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُْ ْ ْ ُّْ ِ ِ ُِ ُ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ًَ ُ ِِّ َّ َّ َّ ْ ْ
َمنظـرا كــا ً ََ َلیوم ـقـط َأفظــع ورَأـیـت َأكـثـر َأهلهــا النسـاء ـقـالوا ـبـم ـیـا رســول الـلـه ـقـال بكفـرهن قـیـل یكـفـرن بالـلـه ـقـال یكـفـرن العشــیر ویكـفـرن ْ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ َ َْ ُْ ِّ ْ ُ ْ ُّ ِ

َُّاإلحسان لو َأحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم ُُ َّ َ ْ َّْ َّ ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َْ َْ ُّ رَأت منك شیئا قالت ما رَأیت منك خیرا قطَ َ َ َ ًَ َ َ َْ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ ً َ. 

ِ حدثنا عبد الله بـن محمـد قـال حـدثنا هاشـم بـن القاسـم قـال حـدثنا شـیبان َأبـو معاویـة عـن زیـاد بـن عالقـة عـن المغیـرة بـن - ١٠٤٣ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ََِ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ ِ َ ُ ُ َُ َ َ ََّ َّ َِّ َ ُ َّ َّ ُ
ْشع َبة قال كسفت الشمس علـى عهـد رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه وسـلم یـوم مـات إبـراهیم فقـال النـاس كسـفت الشـمس لمـوت إبـراهیم ُ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ُِ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َّْ ِ َّْ َْ َ ََ ََّ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ َ َ

ْفقال رسول الله صلى الله علیه وسلم إن الشمس وال َ ََ َ َ ُْ َّ َّ ِ َ َّ َّ َّ َِّ َِْ َ ُ ُ َ ََ َقمر ال ینكسفان لموت َأحد وال لحیاته فإذا رَأیتم فصلوا وادعوا اللهَ ُ َ َ َ ََّ ُّْ َُ ََ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ِ َ ََ ْ 

 . مسند أحمد بن حنبل وصحیح مسلم وغیرهماومثل هذه األحادیث متناثرة عشرات المرات بأسانید كثیرة جدا في

ًكسـوف لـیس ألسـباب علمیـة فیزیقیـة، وفسـره تفسـیرا خرافیـا بأنـه غضـب اهللا محمد تبنى أفكار الالهوتیون الیهـود وخرافـاتهم وأن ال
ًألجــل معاصـــي البشـــر حســـب المفهـــوم اـلــدیني الرجعــي الخراـفــي لآلـثــام، لكـنــه ـقــدم الهوـتــا أكثــر تـقــدما بقلـیــل حینمـــا رـفــض فكـــرة  ً ّ

 .ة واألجرام السماویة والكونانكساف الشمس أو القمر كعالمة ألجل موت إنسان واحد تافه جدا بالنسبة لحجم المجر
 



ا  مــوة ـقـهــال حروو أ ـلـهإ بوكــك لكــو(Rahu  نهمویســ يـئـرم ـیـرغي افــخرب وكــ كدوجــبو هموربــد واـقـدتاع ـقـدف وسدنــهالد عـنـ امــأ
ي أت راتمــانوالت لواصــلاب ؤهاضــر إبجــی و،فســولخواف ســولك ااًببمســ، مسشــالو أر قمــالء شــایا  مــتــىملــع بتی )مهدمعتقــ بحســ

لـة زاإل یـركثل مـاق انفـإه لیـع یجبفه رداأقلى  عیرثأته  لكبكول ااهذ نأ ئنبمت النلدی ارجل لهول یق  مننبأن وقدعتی و،ذویتعاال
 ،لـكد سـجأ :رراغـلـى  عذةیـوتعن ودردیـ ّميلـوهاكـب كوالذا هـ ءضـارإلو !اًعـطب مـهازولون دی الـجلى رل عفقتن، سِحَنل ارثأالت ذاه
 ًالامـد هنـالي فـس االنـن  مـالّجهـال قفـینو. رقمـال ومسشـالع ضـاخإلة قـوالك دیلـ مـنا ویـ ءةولبـن  مـَتْدِلـُون  مـایـ، یمظـلع اهوراا ی
 :ةسیدونالهد نتقیي دنهي النعقر لمفك ليلتا ابتاالكع جار. وسطقوال ذاویلتع اذه هضورحلن لدی اجال رعلىا ًیمظع

Aum Beep Beep, Lifting the Lid on Hinduism, by Vipul Trivedi, page 227. 
 

 قـولال منضـتتفة دیـبولا وةسـییوشفوونلك اقبـل ممـاة دیمـقالة ثنیـلو ایـدالقن ت مـدةمتمسـالة دییقللتایة التفالحاة ینیصل اساترمماال ماأ
 ،لهشـكلة اكـاحم نـین تكلشـ هممـنة دعـس لبی اًانحیأ و،قواألباخ نف وجنوصالوول طبالرع بق ونیك دهطرن أو سشملالع بتی اًینتنن أب

 ةیینالداد یألعاوت االتفالحلاألصل المرجح ل صف ،نیدال ضد ةضیقلا بتاك عراج
 The Case Against Religion (originally, "Superior Men") by James Hervey Johnson, 1949 / The 
Probable Origin of Religious Festivals. 



 ٣٨٩

ادة         ونعیم  ونعیم  ونعیم  عذاب  عذاب  عذاب   ي الھاج ادة         القبر أو البرزخ وصفات جھنم ف ي الھاج ادة         القبر أو البرزخ وصفات جھنم ف ي الھاج القبر أو البرزخ وصفات جھنم ف
    معتقدات اإلسالم معتقدات اإلسالم معتقدات اإلسالممصادرمصادرمصادروأبوكریفا العھد القدیم من وأبوكریفا العھد القدیم من وأبوكریفا العھد القدیم من 

  
  مرشد إلى اإللحادكتب 

  
  :في الموسوعة الیھودیة نقرأḤIBBUṬ HA-ḲEBER تحت عنوان 

  
 Ḥibbuṭ أنواع من الدینونة أو العقاب اإللھي لإلنسان یعانیھ بعد الموت، وكما ُوِصف في رسالة بعنوان ةواحد من سبع
ha-Ḳeber," وتعرف كذلك بمدراش الربي  Yiẓḥaḳ b. Parnakیظحاق بن بارناك .  

  
یالدي (طبقًا للوصف الذي أعطاه الربي ألیعازر     ذه، فمالك  ) القرن األول الم د       لتالمی شخص بع ر ال ى قب  الموت یجثم عل

ون                     ى الجسد، لتك روَح إل د المالُك ال اره باسمھ، یعی ستطع إخب م ی إن ل ن اسمھ، ف اه ع ائًال إی دفنھ، ویضربھ على الید، س
ار          ن الن د ونصفھا م حاضرة للدینونة، ولثالثة أیام متتالیات یقوم مالك الموت باستعمال سلسلة مصنوع نصفھا من الحدی

َد   بضرب المیت    على كل أعضائھ بما یجعلھا تنتزع، بینما یعیدھا الجند المعاونون لھ إلى أماكنھن لكي یتلقى المیت المزی
  .من الضربات

  
  .كل أعضاء الجسد، خاصة العینین واألذنین والشفتین واللسان، یتلقون ھكذا عقابھم على الخطایا التي ارتكبوھا

  
ازر   Meïrقال الربي مییر  ي ألیع اق یحمي            أ:  عن الرب سن وال النف ر، ال ال اب القب اب الجحیم ھو عق ن عق ى م م حت عظ

وبیخ         ول الت ي، وقب ورع حقیق اإلنسان من عقاب القبر، فقط عمل أعمال اإلحسان، كإبداء حسن الضیافة، ترتیل الصالة ب
  .بتواضع وحسن نیة، ھم وقایة منھ
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ع       - روح             ٩٩-٨٧: ٧ أما في سفر عزرا الراب ا ال ي تلقاھ ة الت ن الدینون واع م سبعة أن ن ال رأ ع ا نق ة، فإنن سخة الالتینی  الن
   :٣٣٠ص/ ٣ج/ العاصیة، في الترجمة العربیة لھ بـ كتابات ما بین العھدین

  
ن الجسم           : ل الموت فھاَك التعلیم   وحو٧٨( روح ع دما تنفصل ال سان؛ فعن عندما یعلن العلّي القرار الحاسم لكي یموت اإلن

ّي؛            د العل دء لكي تعب ي الب ا ف د أعطاھ م          ٧٩وتعود إلى الذي كان ق ّي ول دروب العل ذین استخفوا ب ن ال سان م ان اإلن إذا ك ف
ذین ی          وا ال روا شریعتھ وكرھ یم        ٨٠خشون اهللا،  یتبعوھا، من الذین احتق ل تھ ساكن ب دخل الم ذه األرواح ال ت إن ھ دھا ف عن

ألنھا ال : النوع الثاني٨٢. ألنھا احتقرت شریعة العلي: النوع األول٨١. مباشرة متألمة وحزینة في عذابات من سبعة أنواع      
ث  ٨٣. تستطیع بعد ذلك االھتداء للخیر لتحیا   وع الثال د     : الن ذین اعتق أة المخصصة لل رى المكاف ي  ت اق العل وع  ٨٤. وا بمیث الن

ي     : النوع الخامس٨٥. ستتأمل العذاب المخصص لھا لألزمنة األخیرة   : الرابع ة ف سترى مساكن اآلخرین یحرسھا المالئك
النوع السابع والذي یفوق كافة األنواع ٨٧. ترى أنھ علیھا أن تمر من العذاب إلى العقاب     : النوع السادس ٨٦. صمت عمیق 



 ٣٩٠

ذي أخطأت         ألنھ: التي قد قلتھا  ي ال د العل ة مج دى رؤی ي الرعب ل ا ستختفي في الھاویة، وستنمحق في العار، وستجف ف
  .أمامھ خالل حیاتھا والذي یجب أن تحاكم أمامھ في األزمنة األخیرة

  
ھ              ٨٨ ا أن تنفصل فی ذي سیكون علیھ ت ال سبة للوق ن  أما بالنسبة لنفوس الذین اتبعوا دروب العلي، فھا ما قد ُأِمر بھ بالن ع

ظ شریعة              ٨٩. اإلناء المفسد  ي كل ساعة لكي تحف ة لخطر ف ي، مواجھ د العل فلما كانت ساكنة فیھ كان علیھا أن تتألم لتعب
سبع طرق         ٩١: ولھذا فھذا ھو التعلیم حولھا٩٠. المشرع كاملة  ا وسترتاح ب ذي یتلقاھ د ال ر مج رح كبی . فھي سترى أوًال بف

ر        ألنھا صارعت بكثیر من   : الطریقة األولى ٩٢ ذا الفك ا ھ ا، لكي ال یغویھ ق معھ ذي خل األلم لتتغلب على الفكر الشریر ال
ى الموت       ة  ٩٣. وال یجعلھا تمر من الحیاة إل ة الثانی اب         : الطریق ار والعق ا أرواح الكف ي یضل فیھ رى الفوضى الت ا ت ألنھ

ا ا      : الطریقة الثالثة ٩٤. المحفوظ لھا  ا       ترى الشھادة التي تشھد لھا من قبل خالقھا، ألنھ ا إلیھ د بھ ي عھ شریعة الت لتزمت بال
ة      : الطریقة الرابعة ٩٥. خالل حیاتھا  ل المالئك ن قب تعرف الراحة التي تتمتع بھا اآلن وقد اجتمعت في مساكنھا وحفظت م

سة  ٩٦. في صمت عمیق، كما وتعرف المجد الذي ینتظرھا في األزمنة األخیرة    ة الخام ا     : الطریق ف أنھ ا كی بط لرؤیتھ تغت
ضًا الممر الضیق والصعب              أفلتت اآلن  رى أی ا، وھي ت إرث لھ  من العالم المفسد كیف أنھا ستحصل على العالم اآلتي ك

ود        سادسة  ٩٧. الذي تحررت منھ والفضاآت الواسعة التي ستحصل علیھا لتنعم بھا في الخل ة ال ف    : الطریق ا كی دما نریھ عن
ر ق       بحت اآلن غی د أن أص ا بع ف علیھ شمس، وكی ل ال ا مث یتألق وجھھ وم    س ور النج شابھة لن صبح م ساد أن ت ة للف . ال

ا         ٩٨ د قلتھ ي ق ة الطرق الت ي تتجاوز كاف ة دون        : والطریقة السابعة الت ان، والثق ع األم رح م وس ستعرف الف ذه النف ألن ھ
ذي            ا، وال ھ خالل حیوتھ ذي عبدت القلق، والسعادة دون الخوف، بما أنھا تقترب من اللحظة التي سوف یرون فیھا وجھ ال

ن           ٩٩. ن منھ مكافأة مجیدة   سیتلقو ا م یتألم منھ ي س ذابات الت ن اآلن، ودروب الع ا م ن لھ ا ُأعِل ارة، كم ھوذا قدر النفوس الب
  .  اآلن الذین أھملوا الوصایا التي قد قیلت قبل اآلن

  
================================================================  
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YIẒḤAḲ BEN PARNAK:

Palestinian amora of uncertain period .He is named as the author of an apocryphal work entitled
 ,which describes the events that take place at the death of a human being. When a man is dying
three angels come to his bedside—the angel of death, the recording angel, and the guardian
angel; and these three review his entire life. If he has been a pious man, three more angels
appear; and while the struggle with death is going on one of these angels recites Isa .lvii  .1 , the
second ib .lvii  .2 , and the third ib .lviii  .8 . At last four more angels descend to the bedside; and
when the dying man cries out to the earth to help him, the first angel answers him with the
words of Ps. xxiv. 1; when he implores the aid
(A. V. 7); when he turns to his money for solace, the third angel answers him with Ps. xlix. 9 (A.
V. 8); and when he appeals to his good deeds, the fourth angel recites Isa .lviii  .8 . There is clearly
some influence here of the Buddhist legend of "The Three Friends" (comp" .Barlaam and
Josaphat , " ed. Jacobs, Appendix .(Yiẓḥaḳ's father ,Parnak ,transmitted in the name of Johanan
)Gen. R .liii . , end; M .Ḳ  .9 a ;Shab  .14 a; B. M. 85a.(
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ًوبما أنھ أمورائي حتى لو من عھد غیر معروف من تلك العھود، یكون حتما مرجع أقدم من اإلسالم



  بن برنك) إسحاق(یظحك 
  

ـ . معلم فلسطیني أمورائي من عصر غیر محدد ون ب وكریفي أو ھاجادي معن اب أب ف لكت ِّوقد حدد كمؤل ر(ُ ا قب وت ھ ، )ِھیب
شري ائن الب د موت الك دث عن ب . والذي یصف األحداث التي تح ى جان ة إل ة مالئك أتي ثالث سان، ی دما یحتضر اإلن فحسبھ عن

ا مالك الموت، المال: سریره ھ كلھ ة حیات ھ(ِّك المسجل، والمالك الحارس، ویستعرض ھؤالء الثالث رجم_أعمال ن ). المت إن یك ف
ًرجال تقیا،  ة ً د ھؤالء المالئك و أح ع الموت یتل ازع م ا ین ة آخرین، وبینم ذي  (١: ٤٢إشعیاء یظھر ثالثة مالئك دي ال ِھوذا عب َِّ ْ َ َ َ ُ

ت بھ ن َأعضده، مختاري الذي سرَّ َ ُِ ِ ُ ُِ ْ ُْ َُّ َِ ِفسيْ م. ْ ھ فیخرج الحق لألم ِوضعت روحي علی َ ُ ِ ِ َِّ َ َْ ُ ُ ُِ ْ َ ْ َْ َ ُ اني . )َ و ، والث ُال یصیح ٢ (٢: ٤٢إشعیاء یتل ِ َ َ
ُوال یرفع وال یسمع في الشارع صوتھ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ َّ ِ ِ ْ َْ ََ ھ آذان٨ (٨: ٤٣إشعیاء ، والثالث ).ََ م ول ٌأخرج الشعب األعمى ولھ عیون، واألص ٌَ َ َُ ُ َُ َ ََّ َ ََ َ َُ َ ْ ْ َّ ِْ ي . ).ِ ف

األرض  ستنجد المحتضر ب دما ی ى جانب سریره، وعن ھ المالك األول بكالم النھایة ینزل أربعة مالئكة آخرون إل ھ، یجیب لتغیث
ا١(  ١: ٢٤المزمور  ب األرض وملؤھ رَّ َلل ُ ْ ِ َِ ُ ِّْ ا. َ سَّاكنین فیھ لُّ ال َالمسكونة، وك ِ ِ َِ ُ َُ ُ َ ْ َ اني).ْ و المالك الث ھ، یتل تمس عون أقارب دما یل  ، عن
ُاألخ لن یفدي اإلنسان فداء، وال یعطي هللا كفارة عنھ٧] (٨ببعض الترجمات مرقم بـ [٧: ٤٩المزمور ُْ َْ َ ًَ َُ َ َ ََّ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ًْ ِ ْ َ ھ .)َ ِ، عندما یلتفت إلى مال

دھر٨ (٩: ٤٩بالمزموركمواساة، یجیبھ المالك الثالث  ِوكریمة ھي فدیة نفوسھم، فغلقت إلى ال ِْ َّْ ََ ِ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُُ َ ٌ رى ٩. َ ال ی د ف ى األب ا إل ى یحی َحت َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ َِّ ْ
ر َالقب ْ َ راه١٠. ْ ل ی ُب َ َ ون! َْ اء یموت َالحكم ُ ُ َ ُ َ َ ُ رین. ْ ا آلخ ان ثروتھم ان، ویترك د یھلك ل والبلی ذلك الجاھ َك َِ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َْ َْ ِ َِ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ھ ).ْ ى أعمال أ إل دما یلج ، وعن

ع  اره٦ (٨: ٥٨إشعیاءالصالحة، یتلو المالك الراب ذا صوما أخت یس ھ ُأل ًُ َ ْ َ َْ َ ََ شر: َْ ود ال ِّحلَّ قی َُّ ِ ُ ر، وإطالق المسحوقین . َ د النی ك عق َف َِ ُِ ْ َ ِْ َْ َ ِ ِّ َ َُ َّ
ٍأحرارا، وقطع كل نیر ِ ِّ ًُ َ َْ َ َ ْ ك؟ إذا ٧. َ ى بیت ائھین إل ساكین الت دخل الم زك، وأن ت َألیس أن تكسر للجائع خب َ َّ َِ ِ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْْ ْ ُْ َُ َ ََ َ َِ ا أن تكسوه، ْ ُرأیت عریان ُ ْ َ ُ َْ َ ًَ َ َْ ْ

َوأن ال تتغاضى عن لحمك َِ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ب یجمع «٨ .َ رَّ د ال ك أمامك، ومج رُّ تك سریعا، ویسیر ب بح نورك، وتنبت صحَّ ُحینئذ ینفجر مثل الصُّ ِّ ُ ً ُ ُ َُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُْ ِْ ْ ِ َ ٍ
َساقتك َ َ ب٩ُّ. َ ُحینئذ تدعو فیجیب الرَّ ُِ َ ُ َ َْ ٍ ِ ُتستغیث فیقول. ِ ُ َُ َ ِ َ َھأنذا: َْ َ َ.(  

  
ة  طورة البودی ا باألس أثر ھن ض الت اك بع حا أن ھن دو واض ة(ًیب دقاء الثالث أثر )األص وكریفي المت ل األب ذلك العم ارن ك ، ق

  ). برلعام ویھوشافاط(باألسطورة البودیة 
  

ي ٥٣انان بعض المرویات في التكوین رب الرابي یوحھإن والد یظحك، برنك، نقل عن ابلي ف ود الب  وفي آخره، ومن أسفار التلم
  Baba Mezi'a 85a ، و Mo'ed Katan 9أ، و موعید قطان ١٤شاباث أو السبت 

  
  

وم {نالحظ تشابھ مع أفكار اإلسالم في األحادیث عن سؤال المالئكة لإلنسان عن أعمالھ وإیمانھ، ومع آیات القرآن التي تؤكد  ی
  .أي فدیة لتركھ} عدل{" الكافر"وأن هللا لن یقبل من } یفر المرء من أخیھ وأمھ وأبیھ
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.  
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  :أمتھ بذلك، وقصة الیھودیة التي علمت محمد عقیدة عذاب القبرلتعوذ من عذاب القبر وأمر محمد  ا-
  
  

  :روى البخاري
  

 حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن یحیى بن سعید، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - ١٠٤٩
  :صلى اهللا علیھ وسلم

فسألت عائشة رضي اهللا عنھا رسول اهللا صلى اهللا . أعاذك اهللا من عذاب القبر:  أن یھودیة جاءت تسألھا، فقالت لھا
، ثم ركب رسول اهللا ذات غداة مركبا، "عائذا باهللا من ذلك" :أیعذب الناس في قبورھم؟ فقال رسول اهللا: علیھ وسلم

فخسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بین ظھراني الحجر، ثم قام یصلي وقام الناس 
ام قیاما طویال، ثم ركع ركوعا طویال، ثم رفع فقام قیاما طویال، وھو دون القیام األول، ثم ركع ركوعا وراءه، فق

طویال، وھو دون الركوع األول، ثم رفع فسجد، ثم قام قیاما طویال، وھو دون القیام األول، ثم ركع ركوع طویال، وھو 
األول، ثم ركع ركوعا طویال، وھو دون الركوع األول، ثم دون الركوع األول، ثم قام قیاما طویال، وھو دون القیام 

  .رفع، فسجد وانصرف، فقال ما شاء اهللا أن یقول، ثم أمرھم أن یتعوذوا من عذاب القبر
  
  

  :حدثنا جریر، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت:  عثمان بن أبي شیبة حدثنا-  ٦٣٦٦
ن عُ     ي عجوزان م ت عل ود جُ  دخل ي  ز یھ ا ل ة، فقالت م أن        :  المدین م أنع ذبتھما، ول ورھم، فك ي قب ذبون ف ور یع إن أھل القب

ي       : أصدقھما، فخرجتا، ودخل علي النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقلت لھ  ال ل ھ، فق ا رسول اهللا، إن عجوزین وذكرت ل : ی
  .ذ من عذاب القبرفما رأیتھ بعد في صالة إال تعو). صدقتا، إنھم یعذبون عذابًا تسمعھ البھائم كلھا(
  



 ٣٩١

ِمَع              - ١٣٧٣ ُھ َس ِر َأنَّ ُن الزَُّبْی ْرَوُة ْب ي ُع َھاٍب َأْخَبَرِن  َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن َحدََّثَنا اْبُن َوْھٍب َقاَل َأْخَبَرِني ُیوُنُس َعْن اْبِن ِش
ا        َأْسَماَء ِبْنَت َأِبي َبْكٍر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َتُقوُل َقاَم َرسُ    ِتُن ِفیَھ ي َیْفَت ِر الَِّت َة اْلَقْب َذَكَر ِفْتَن ا َف وُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َخِطیًب

  اْلَمْرُء َفَلمَّا َذَكَر َذِلَك َضجَّ اْلُمْسِلُموَن َضجًَّة َزاَد ُغْنَدٌر َعَذاُب اْلَقْبِر
  

  :وروى اإلمام مسلم
  

  ستحباب التعوذ من عذاب القبر باب اكتاب المساجد ومواضع الصالة 
    

ن             ] ٥٨٤ [  ونس ب ي ی ن وھب أخبرن ا ب ة أخبرن حدثنا ھارون بن سعید وحرملة بن یحیى قال ھارون حدثنا وقال حرمل
رأة           یزید عن بن شھاب قال حدثني عروة بن الزبیر أن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وعندي ام

تن              من الیھود وھي تقول ھ    ا تف ال إنم لم وق ھ وس اع رسول اهللا صلى اهللا علی ت فارت ور قال ي القب ون ف م تفتن ل شعرت أنك
ور                 ي القب ون ف م تفتن ي أنك ھ أوحي إل لم ھل شعرت أن ھ وس یھود قالت عائشة فلبثنا لیالي ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  ب القبر قالت عائشة فسمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بعد یستعیذ من عذا
  
ن                        ] ٥٨٥[   دثنا ب ال اآلخران ح ا وق ة أخبرن ال حرمل ن سواد ق ى وعمرو ب ن یحی ة ب وحدثني ھارون بن سعید وحرمل

ھ                   ال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی رة ق ي ھری ن أب رحمن ع د ال ن عب د ب ن حمی وھب أخبرني یونس عن بن شھاب ع
  وسلم بعد ذلك یستعیذ من عذاب القبر 

    
ي                 حدثنا   ] ٥٨٦ [  ن أب ن منصور ع ر ع دثنا جری ر ح ال زھی ر ق ن جری زھیر بن حرب وإسحاق بن إبراھیم كالھما ع

ورھم      ي قب وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجز یھود المدینة فقالتا إن أھل القبور یعذبون ف
ھ   لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ل عل ا ودخ دقھما فخرجت م أن أص م أنع ذبتھما ول ت فك ول اهللا إن  قال ا رس ھ ی ت ل لم فقل  وس

ذابا                ذبون ع م یع دقتا إنھ ال ص ورھم فق ي قب ذبون ف ور یع عجوزین من عجز یھود المدینة دخلتا علي فزعمتا أن أھل القب
  تسمعھ البھائم قالت فما رأیتھ بعد في صالة إال یتعوذ من عذاب القبر 

  
  :وروى اإلمام أحمد في مسنده

  
  َقاَل َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعیٍد َقاَل َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َعاِئَشَة َحدََّثَنا َھاِشٌم - ٢٤٥٢٠

ْت َفَدَخَل َأنَّ َیُھوِدیًَّة َكاَنْت َتْخُدُمَھا َفَلا َتْصَنُع َعاِئَشُة ِإَلْیَھا َشْیًئا ِمْن اْلَمْعُروِف ِإلَّا َقاَلْت َلَھا اْلَیُھوِدیَُّة َوَقاِك اللَُّھ َعَذاَب اْلَقْبِر َقالَ        
ِذِه                   ْت َھ مَّ َذاَك َقاَل ا َوَع اَل َل ِة َق ْوِم اْلِقَیاَم َل َی َذاٌب َقْب ِر َع ْل ِلْلَقْب ِھ َھ وَل اللَّ ا َرُس ُت َی َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَليَّ َفُقْل

ا  اْلَیُھوِدیَُّة َلا َنْصَنُع ِإَلْیَھا ِمْن اْلَمْعُروِف َشْیًئا إِ   لَّا َقاَلْت َوَقاِك اللَُّھ َعَذاَب اْلَقْبِر َقاَل َكَذَبْت َیُھوُد َوُھْم َعَلى اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ُكُذٌب َل
اِر        ْصَف النََّھ ْوٍم ِن َرَج َذاَت َی رًَّة    َعَذاَب ُدوَن َیْوِم اْلِقَیاَمِة َقاَلْت ُثمَّ َمَكَث َبْعَد َذاَك َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْمُكَث َفَخ ِھ ُمْحَم ْشَتِمًلا ِبَثْوِب ُم

ًرا                    ُتْم َكِثی ُم َلَبَكْی ا َأْعَل وَن َم ْو َتْعَلُم اُس َل ا النَّ ِم َأیَُّھ ِل اْلُمْظِل ِع اللَّْی َتُن َكِقَط َعْیَناُه َوُھَو ُیَناِدي ِبَأْعَلى َصْوِتِھ َأیَُّھا النَّاُس َأَظلَّْتُكْم اْلِف
  نَّاُس اْسَتِعیُذوا ِباللَِّھ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َفِإنَّ َعَذاَب اْلَقْبِر َحقٌَّوَضِحْكُتْم َقِلیًلا َأیَُّھا ال

  
  .إسناده صحیح على شرط الشیخین: قال الشیخ شعیب األرنؤوط وفریقھ

  
  

د البخاري      ات عن سلم وھذه الروایات من أخطر الروای درًا          وم ت ق سلمین جعل ع الم ود م شة الیھ د، فطبیعي أن معی  وأحم
رًا ة     كبی رة الطویل رة والجی ال والمعاش ة الح م بطبیع سقط لھ سلمین وی راه الم ة ی اتھم العام داتھم وحی م ومعتق ن كالمھ  م

ا ألول مرة    لومحمد في ا  . واالحتكاك وجئ بھ تن    بدایة لم یشأ إدخال تلك الفكرة التي ف ذب وتف ود تك ال أن الیھ ھ  ، وق ، ولعل
شاعة         ل والب ادة جرعة الرعب والتھوی دم           فكر في عدم زی ل ع شعر أو أي سبب آخر مث ذي ی ت ال ذ فكرة المی م یحب أو ل



 ٣٩٢

ود       اب الیھ ن كت نھم   وجود ذلك فیما درس م ھ م ا تعلم ة           أو م ة الترویعی دة الترھیبی ك العقی ن تل تفادة م ھ لالس ر رأی م غی ، ث
ا   نبوة ووحیًا كما یدعي لكانت كلمتھ وعقیدتھ واحدة، ال مسألة تغییر وت ھذا ضمن دینھ الجدید، ولو كان     بدیل رأي وفق م

  .یتبدى لھ ولرأیھ وتفكیره ونوایاه وتخطیطاتھ في إنشاء دین اإلسالم
  

 التي ٥٢ ھي تلك اآلیة رقم و البرزخ أو المطھر،یعرف تلك العقیدة في عذاب القبر أإن مما یؤكد أن اإلسالم في أولھ لم  
  :ھي طبعا آیة من سورة مكیة قبل الھجرةالوثنیون وغیر المسلمین حین یبعثون من الموت، ویس سورة یقولھا حسب 

  
رَّْحَمُن        ) ٥١(َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُھْم ِمْن اَألْجَداِث ِإَلى َربِِّھْم َینِسُلوَن     { َد ال ا َوَع َذا َم ِدَنا َھ ْن َمْرَق ا ِم َقاُلوا َیا َوْیَلَنا َمْن َبَعَثَن

  ٥٢-٥١: یس} )٥٢(َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن 
  
  :یث عذاب القبر من أحاد-
  

  :روى البخاري
  

َصلِّي        - ٨٦ َي ُت َشَة َوِھ ُت َعاِئ ْت َأَتْی َماَء َقاَل  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َقاَل َحدََّثَنا ُوَھْیٌب َقاَل َحدََّثَنا ِھَشاٌم َعْن َفاِطَمَة َعْن َأْس
ى         َفُقْلُت َما َشْأُن النَّاِس َفَأَشاَرْت ِإَلى السََّماِء َفإِ    ُت َحتَّ ْم َفُقْم َھا َأْي َنَع اَرْت ِبَرْأِس ٌة َفَأَش ُت آَی ِھ ُقْل َذا النَّاُس ِقَیاٌم َفَقاَلْت ُسْبَحاَن اللَّ

ْن     َتَجلَّاِني اْلَغْشُي َفَجَعْلُت َأُصبُّ َعَلى َرْأِسي اْلَماَء َفَحِمَد اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم وَ     ا ِم اَل َم مَّ َق َأْثَنى َعَلْیِھ ُث
ا َأْدِري َأيَّ            َب َل َل َأْو َقِری وِرُكْم ِمْث ي ُقُب وَن ِف ْم ُتْفَتُن َشْيٍء َلْم َأُكْن ُأِریُتُھ ِإلَّا َرَأْیُتُھ ِفي َمَقاِمي َحتَّى اْلَجنَُّة َوالنَّاُر َفُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّك

َماُء           َذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء ِمْن ِفتْ  ْت َأْس ا َقاَل ا َأْدِري ِبَأیِِّھَم وِقُن َل ْؤِمُن َأْو اْلُم ا اْلُم ِل َفَأمَّ َذا الرَُّج َك ِبَھ َنِة اْلَمِسیِح الدَّجَّاِل ُیَقاُل َما ِعْلُم
ا    َفَیُقوُل ُھَو ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّھ َجاَءَنا ِباْلَبیَِّناِت َواْلُھَدى َفَأَجْبَنا َواتََّبْعَنا ُھَو مُ       َت َلُموِقًن ا ِإْن ُكْن َحمٌَّد َثَلاًثا َفُیَقاُل َنْم َصاِلًحا َقْد َعِلْمَن

  ِبِھ َوَأمَّا اْلُمَناِفُق َأْو اْلُمْرَتاُب َلا َأْدِري َأيَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء َفَیُقوُل َلا َأْدِري َسِمْعُت النَّاَس َیُقوُلوَن َشْیًئا َفُقْلُتُھ
  

ْت      َحدََّثَنا   - ١٨٤ ا َقاَل ِإْسَماِعیُل َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن اْمَرَأِتِھ َفاِطَمَة َعْن َجدَِّتَھا َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َأنََّھ
ا    َأَتْیُت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِحیَن َخَسَفْت الشَّْمُس َفِإذَ  ُت َم َصلِّي َفُقْل ا النَّاُس ِقَیاٌم ُیَصلُّوَن َوِإَذا ِھَي َقاِئَمٌة ُت

ُت َأُصبُّ            ْشُي َوَجَعْل اِني اْلَغ ى َتَجلَّ ِللنَّاِس َفَأَشاَرْت ِبَیِدَھا َنْحَو السََّماِء َوَقاَلْت ُسْبَحاَن اللَِّھ َفُقْلُت آَیٌة َفَأَشاَرْت َأْي َنَعْم َفُقْمُت َحتَّ
 َرْأِسي َماًء َفَلمَّا اْنَصَرَف َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْیِھ ُثمَّ َقاَل َما ِمْن َشْيٍء ُكْنُت َلْم َأَرُه ِإلَّا َقْد   َفْوَق

ا َأْدِري َأيَّ      َرَأْیُتُھ ِفي َمَقاِمي َھَذا َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَّاَر َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَ  دَّجَّاِل َل ِة ال ْن ِفْتَن َب ِم يَّ َأنَُّكْم ُتْفَتُنوَن ِفي اْلُقُبوِر ِمْثَل َأْو َقِری
كَ        ا َأْدِري َأيَّ َذِل وِقُن َل ْؤِمُن َأْو اْلُم ا اْلُم وُل    َذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء ُیْؤَتى َأَحُدُكْم َفُیَقاُل َلُھ َما ِعْلُمَك ِبَھَذا الرَُّجِل َفَأمَّ َماُء َفَیُق ْت َأْس  َقاَل

ا               ا َوَأمَّ َت َلُمْؤِمًن ا ِإْن ُكْن ْد َعِلْمَن اِلًحا َفَق ْم َص ُھ َن اُل َل ا َفُیَق ا َواتََّبْعَن ا َوآَمنَّ َدى َفَأَجْبَن اِت َواْلُھ ا ِباْلَبیَِّن ِھ َجاَءَن وُل اللَّ ٌد َرُس َو ُمَحمَّ ُھ
  يَّ َذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء َفَیُقوُل َلا َأْدِري َسِمْعُت النَّاَس َیُقوُلوَن َشْیًئا َفُقْلُتُھاْلُمَناِفُق َأْو اْلُمْرَتاُب َلا َأْدِري َأ

  
ُھ أَ    - ١٣٧٤ دََّثُھْم َأنَّ    َحدََّثَنا َعیَّاُش ْبُن اْلَوِلیِد َحدََّثَنا َعْبُد اْلَأْعَلى َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْن ُھ َح نَّ

اِن      َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ َوِإنَّھُ         اُه َمَلَك اِلِھْم َأَت ْرَع ِنَع َلَیْسَمُع َق
وُلُھ       َفُیْقِعَداِنِھ َفَیُقوَلاِن َما ُكْنَت َتُقولُ     ِھ َوَرُس ُد اللَّ  ِفي َھَذا الرَُّجِل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْب

ي     * َراُھَما َجِمیًعا َفُیَقاُل َلُھ اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِمْن اْلَجنَِّة َفیَ    ُھ ِف َسُح َل ُھ ُیْف َقاَل َقَتاَدُة َوُذِكَر َلَنا َأنَّ
ا       َقْبِرِه ُثمَّ َرَجَع ِإَلى َحِدیِث َأَنٍس َقاَل َوَأمَّا اْلُمَناِفُق َواْلَكاِفُر َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َفَیُقوُل َلا َأْدِري ُكْنُت َأُقوُل َم

  َیُقوُل النَّاُس َفُیَقاُل َلا َدَرْیَت َوَلا َتَلْیَت َوُیْضَرُب ِبَمَطاِرَق ِمْن َحِدیٍد َضْرَبًة َفَیِصیُح َصْیَحًة َیْسَمُعَھا َمْن َیِلیِھ َغْیَر الثََّقَلْیِن
  

سعید، عن قتادة، عن حدثنا : حدثنا ابن زریع: وقال لي خلیفة: حدثنا سعید قال: حدثنا عبد األعلى:  حدثنا عیاش-  ١٣٣٨
  :أنس رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
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ما كنت : العبد إذا وضع في قبره وتولي وذھب أصحابھ، حتى إنھ لیسمع قرع نعالھم، أتاه ملكان فأقعداه، فیقوالن لھ (
انظر إلى مقعدك في النار، : قالأشھد أنھ عبد اهللا ورسولھ، فی: تقول في ھذا الرجل محمد صلى اهللا علیھ وسلم؟ فیقول

ال : فیقول: فیراھما جمیعا، وأما الكافر، أو المنافق: (قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم). أبدلك اهللا بھ مقعدا من الجنة
ال دریت وال تلیت، ثم یضرب بمطرقة من حدید ضربة بین أذنیھ، فیصیح : فیقال. أدري، كنت أقول ما یقول الناس

  ). یلیھ إال الثقلینصیحة یسمعھا من
  

حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبیدة، عن البراء بن عازب رضي اهللا :  حدثنا حفص بن عمر-  ١٣٦٩
  :عنھما، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

اهللا الذین آمنوا یثبت {: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شھد أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، فذلك قولھ (
  ).}بالقول الثابت

  .نزلت في عذاب القبر} یثبت اهللا الذین آمنوا{: حدثنا شعبة بھذا، وزاد: حدثنا غندر: حدثنا محمد بن بشار

ا َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَم-  ١٣٧٩
َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْیِھ َمْقَعُدُه ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِإْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َفِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن 

  َمْقَعُدَك َحتَّى َیْبَعَثَك اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِةَأْھِل النَّاِر َفُیَقاُل َھَذا 

  :حدثنا حمَّاد بن زید، عن أیوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال:  حدثنا أبو النعمان-  ٦٥١٥
: الإذا مات أحدكم عرض علیھ مقعده، غدوة وعشیة، إما النار وإما الجنة، فیق: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ).ھذا مقعدك حتى تبعث إلیھ
  

  :حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة: أخبرنا شعیب:  حدثنا أبو الیمان-  ٦٥٦٩
ال یدخل أحد الجنة إال أري مقعده من النار لو أساء، لیزداد شكرًا، وال یدخل النار أحد : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم

  ).ن، لیكون علیھ حسرةإال أري مقعده من الجنة لو أحس
  

  :حدثني مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما:  حدثنا إسماعیل قال-  ١٣٧٩
إن أحدكم إذا مات، عرض علیھ مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أھل الجنة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ).ھذا مقعدك حتى یبعثك اهللا یوم القیامة: النار، فیقالفمن أھل الجنة، وإن كان من أھل النار فمن أھل 
  

  :حدثنا اللیث بن سعد، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما قال:  حدثنا أحمد بن یونس-  ٣٢٤٠
ة، إذا مات أحدكم، فإنھ یعرض علیھ مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أھل الجن: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  ).وإن كان من أھل النار فمن أھل النار
  
  : بن حنبلروى أحمدو
  

   َحدََّثَنا َأْسَوُد َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل- ١٠٢٤٠
َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َلْو َأنَّ اللََّھ َھَداِني َفَیُكوُن َعَلْیِھْم َحْسَرًة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َأْھِل النَّاِر 

  َوُكلُّ َأْھِل اْلَجنَِّة َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َفَیُقوُل َلْوَلا َأنَّ اللََّھ َھَداِني َقاَل َفَیُكوُن َلُھ ُشْكًرا
  
   ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا اْبُن َأِبي الزَِّناِد َعْن َأِبیِھ َعِن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َحدََّثَنا ُحَسْیُن- 

َن ِلَیُكوَن َعَلْیِھ َحْسَرًة َوَلا َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َیْدُخُل َأَحٌد النَّاَر ِإلَّا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َلْو َأْحَس
  َیْدُخُل اْلَجنََّة َأَحٌد ِإلَّا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َلْو َأَساَء ِلَیْزَداَد ُشْكًرا



 ٣٩٤

ا َشْیَباُن َحدََّثَنا َقَتاَدُة َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن  َحدََّثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َوُیوُنُس َحدََّثَن- ١١٨٢٣
  َماِلٍك

َأنَّ َنِبيَّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ َحتَّى ِإنَُّھ َلَیْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِھْم َأَتاُه 
اِن َفُیْقِعَداِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْبُد اللَِّھ َمَلَك

ْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَِّة َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیَراُھَما َوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َفَقْد َأ
 ُخْضًرا ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن ُثمَّ َجِمیًعا َقاَل َرْوٌح ِفي َحِدیِثِھ َقاَل َقَتاَدُة َفَذَكَر َلَنا َأنَُّھ ُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراًعا َوُیْمَلُأ َعَلْیِھ

َرَجَع ِإَلى َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َوَأمَّا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُق َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َفَیُقوُل َلا َأْدِري ُكْنُت َأُقوُل 
َرْیَت َوَلا َتَلْیَت ُثمَّ ُیْضَرُب ِبِمْطَراٍق ِمْن َحِدیٍد َضْرَبًة َبْیَن ُأُذَنْیِھ َفَیِصیُح َصْیَحًة َفَیْسَمُعَھا َمْن َیِلیِھ َما َیُقوُل النَّاُس َفُیَقاُل َلُھ َلا َد

  َغْیُر الثََّقَلْیِن َوَقاَل َبْعُضُھْم َیِضیُق َعَلْیِھ َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف َأْضَلاُعُھ
  
  

  ُد اْلَوھَّاِب َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثَنا َعْب- ١٢٩٦٤
 ِنَعاِلِھْم َفَیْأِتیِھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ ِإنَُّھ َلَیْسَمُع َخْفَق

َمَلَكاِن َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َیْعِني ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْبُد اللَِّھ 
  َعِدَك ِفي النَّاِر َقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَِّة َفَیَراُھَما َجِمیًعاَوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل َلُھ اْنُظْر ِإَلى َمْق

  
  اَل َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ َق- ١٨٦٦٦

  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َیُموُت ُمْسِلٌم ِإلَّا َأْدَخَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َمَكاَنُھ النَّاَر َیُھوِدیا َأْو َنْصَراِنیا
َأِبي ُبْرَدَة َوَعْوِن ْبِن ُعْتَبَة َأنَُّھَما َشِھَدا َأَبا ُبْرَدَة ُیَحدُِّث ُعَمَر ْبَن َعْبِد َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َسِعیِد ْبِن 

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَلْم اْلَعِزیِز ِبَھَذا اْلَحِدیِث َقاَل َعْوٌن َفاْسَتْحَلَفُھ ِباللَِّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو َأنَّ َأَباُه َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَعُھ ِمْن النَِّبيِّ
  ُیْنِكْر َذِلَك َسِعیٌد َعَلى َعْوٍن َأنَُّھ اْسَتْحَلَفُھ

  
َدَة ُیَحدُِّث ُعَمَر ْبَن  َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َأنَّ َعْوًنا َوَسِعیَد ْبَن َأِبي ُبْرَدَة َحدََّثاُه َأنَُّھَما َشِھَدا َأَبا ُبْر- ١٨٧٣٩

  َعْبِد اْلَعِزیِز َعْن َأِبیِھ
  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َیُموُت َرُجٌل ُمْسِلٌم ِإلَّا َأْدَخَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َمَكاَنُھ النَّاَر َیُھوِدیا َأْو َنْصَراِنیا

ُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ِباللَِّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو َثَلاَث َمرَّاٍت َأنَّ َأَباُه َحدََّثُھ َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َفاْسَتْحَلَفُھ ُعَم
  َلى َعْوٍن َقْوَلُھَقاَل َفَحَلَف َلُھ َقاَل َفَلْم ُیَحدِّْثِني َسِعیٌد َأنَُّھ اْسَتْحَلَفُھ َوَلْم ُیْنِكْر َع

 
  :وروى البخاري

  
  :قال ابن عباس رضي اهللا عنھما: حدثنا جریر، عن األعمش، عن مجاھد، عن طاوس:  حدثنا قتیبة-  ١٣٧٨

بلى، أما أحدھما فكان : (ثم قال). إنھما لیعذبان، وما یعذبان من كبیر: ( مر النبي صلى اهللا علیھ وسلم على قبرین، فقال
ثم أخذ عودا رطبا، فكسره باثنتین، ثم غرز كل واحد منھما : قال). وأما أحدھما فكان ال یستتر من بولھیسعى بالنمیمة، 

  ).لعلھ یخفف عنھما ما لم یبسا: (على قبره، ثم قال
  

حدثنا أبو معاویة، عن األعمش، عن مجاھد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي اهللا عنھما، عن :  حدثنا یحیى- ١٣٦١
  : علیھ وسلمالنبي صلى اهللا

إنھما لیعذبان، وما یعذبان في كبیر، أما أحدھما فكان ال یستتر من البول، وأما اآلخر : ( أنھ مر بقبرین یعذبان، فقال
یا رسول اهللا، لم صنعت : ثم أخذ جریدة رطبة فشقھا بنصفین، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا). فكان یمشي بالنمیمة

  ).نھما ما لم ییبسالعلھ أن یخفف ع: (ھذا؟ فقال
  
  



 ٣٩٥

  :حدثنا جریر، عن منصور، عن مجاھد، عن ابن عباس قال:  حدثنا عثمان قال- ٢١٦
 مر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بحائط من حیطان المدینة، أو مكة، فسمع صوت إنسانین یعذبان في قبورھما، فقال النبي 

بلى، كان أحدھما ال یستتر من بولھ، وكان اآلخر یمشي : (ثم قال). یعذبان وما یعذبان في كبیر: (صلى اهللا علیھ وسلم
یا رسول اهللا، لم فعلت ھذا؟ : ثم دعا بجریدة، فكسرھا كسرتین، فوضع على كل قبر منھما كسرة، فقیل لھ). بالنمیمة

  ).إلى أن ییبسا: أو. لعلھ أن یخفف عنھما ما لم تیبسا: (قال
  

أنھ سمع أبا سعید الخدري رضي اهللا : نا اللیث، عن سعید المقبري، عن أبیھحدث:  حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا-  ١٣١٤
  :عنھ

: إذا وضعت الجنازة، واحتملھا الرجال على أعناقھم، فإن كانت صالحة قالت: ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال
ء إال اإلنسان، ولو سمعھ یا ویلھا، أین تذھبون بھا، یسمع صوتھا كل شي: قدموني، وإن كانت غیر صالحة قالت

  ).صعق
  :أنھ سمع أبا سعید الخدري رضي اهللا عنھ قال: حدثنا سعید، عن أبیھ: حدثنا اللیث:  حدثنا عبد اهللا بن یوسف- ١٣١٦

ول   كان النبي  ت          : ( صلى اهللا علیھ وسلم یق إن كانت صالحة قال اقھم، ف ى أعن ا الرجال عل ازة، فاحتملھ : إذا وضعت الجن
و سمع       : نت غیر صالحة قالت ألھلھا    قدموني، وإن كا   سان، ول یا ویلھا، أین یذھبون بھا، یسمع صوتھا كل شيء إال اإلن
  ).اإلنسان لصعق

  
  :وروى مسلم

  
ا                ] ٢٨٦٧[  ال وأخبرن ة ق ن علی دثنا ب وب ح ن أی ال ب ة ق ن علی حدثنا یحیى بن أیوب وأبو بكر بن أبي شیبة جمیعا عن ب

عید الخدري عن زید بن ثابت قال أبو سعید ولم أشھده من النبي صلى اهللا علیھ سعید الجریري عن أبي نضرة عن أبي س
ھ إذ              ن مع ھ ونح ة ل ى بغل ي النجار عل ي حائط لبن لم ف وسلم ولكن حدثنیھ زید بن ثابت قال بینما النبي صلى اهللا علیھ وس

ر   حادت بھ فكادت تلقیھ وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان یقول الجریري          ذه األقب فقال من یعرف أصحاب ھ
دافنوا                 وال أن ال ت ا فل ي قبورھ ى ف ة تبتل ذه األم ال إن ھ ي اإلشراك فق اتوا ف ال م ات ھؤالء ق ى م ال فمت ا ق ال رجل أن فق
وذ        الوا نع ار ق ذاب الن لدعوت اهللا أن یسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منھ ثم أقبل علینا بوجھھ فقال تعوذوا باهللا من ع

ر           باهللا م  ا ظھ تن م ن الف اهللا م ن عذاب النار فقال تعوذوا باهللا من عذاب القبر قالوا نعوذ باهللا من عذاب القبر قال تعوذوا ب
ة             ن فتن اهللا م وذ ب الوا نع دجال ق ة ال منھا وما بطن قالوا نعوذ باهللا من الفتن ما ظھر منھا وما بطن قال تعوذوا باهللا من فتن

  الدجال 
    
  

ي صلى         حدثنا محم  ] ٢٨٦٨ [  س أن النب ن أن د بن المثنى وابن بشار قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة ع
  اهللا علیھ وسلم قال لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن یسمعكم من عذاب القبر

   
دثنا محم                   ] ٢٨٦٩[  ي ح وح دثنا أب اذ ح ن مع د اهللا ب دثنا عبی ع ح وح دثنا وكی ى   حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح ن المثن د ب

ن                 د ب ن حرب ومحم ر ب دثني زھی ة ح وح ي جحیف ن أب وابن بشار قاال حدثنا محمد بن جعفر كلھم عن شعبة عن عون ب
ة            ي جحیف ن أب دثني عون ب دثنا شعبة ح المثنى وابن بشار جمیعا عن یحیى القطان واللفظ لزھیر حدثنا یحیى بن سعید ح

ال           عن أبیھ عن البراء عن أبي أیوب قال خرج رسول     سمع صوتا فق شمس ف ت ال ا غرب د م لم بع ھ وس اهللا صلى اهللا علی
  یھود تعذب في قبورھا 

  
حدثنا عبد بن حمید حدثنا یونس بن محمد حدثنا شیبان بن عبد الرحمن عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال   ] ٢٨٧٠[ 

ھ أصحابھ              ولى عن ره وت ي قب د إذا وضع ف لم إن العب ان        نبي اهللا صلى اهللا علیھ وس ھ ملك ال یأتی الھم ق رع نع سمع ق ھ لی إن
ى         فیقعدانھ فیقوالن لھ ما كنت تقول في ھذا الرجل قال فأما المؤمن فیقول أشھد أنھ عبد اهللا ورسولھ قال فیقال لھ انظر إل
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ادة وذ         ال قت ا ق ھ    مقعدك من النار قد أبدلك اهللا بھ مقعدا من الجنة قال نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیراھما جمیع ا أن ر لن ك
  یفسح لھ في قبره سبعون ذراعا ویمأل علیھ خضرا إلى یوم یبعثون 

  
ن          ] ٢٨٧١[  ن سعد ب د ع ن مرث ة ب ن علقم حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ع

ال             لم ق ھ وس ال    { عبیدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى اهللا علی وا ب ذین آمن ت اهللا ال ت  یثب ي    } قول الثاب ت ف ال نزل ق
ھ عز وجل              ذلك قول لم ف ھ وس د صلى اهللا علی ي محم ي اهللا ونب ول رب ذین   { عذاب القبر فیقال لھ من ربك فیق ت اهللا ال یثب

  آمنوا بالقول الثابت في الحیوة الدنیا وفي اآلخرة 
    

الو        ] ٢٨٧١ [  افع ق ن ن دي       حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر ب ن مھ ون ب رحمن یعن د ال دثنا عب ا ح
} یثبت اهللا الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیوة الدنیا وفي اآلخرة { عن سفیان عن أبیھ عن خیثمة عن البراء بن عازب    

  قال نزلت في عذاب القبر 
  

ن         ] ٢٨٧٢ [  د اهللا ب ن عب دیل ع دثنا ب رة     حدثني عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا حماد بن زید ح ي ھری ن أب  شقیق ع
ل                ول أھ ال ویق ا وذكر المسك ق ب ریحھ ن طی ذكر م اد ف ال حم صعدانھا ق ان ی ا ملك ؤمن تلقاھ ال إذا خرجت روح الم ق
م                  ھ عز وجل ث ى رب ھ إل ق ب ھ فینطل ت تعمرین ى جسد كن ك وعل السماء روح طیبة جاءت من قبل األرض صلى اهللا علی

ا         ال وإن الك ى آخر األجل ق ھ إل وا ب ول انطلق ول أھل            یق ا ویق ا وذكر لعن ن نتنھ اد وذكر م ال حم فر إذا خرجت روحھ ق
رد رسول اهللا صلى اهللا        رة ف السماء روح خبیثة جاءت من قبل األرض قال فیقال انطلقوا بھ إلى آخر األجل قال أبو ھری

  علیھ وسلم ریطة كانت علیھ على أنفھ ھكذا 
    

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

  َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِمْنَھاِل ْبِن َعْمٍرو َعْن َزاَذاَن َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل َحدََّثَنا - ١٨٥٣٤
لَّى      َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْبِر وَ  ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس ْد َفَجَل َلمَّا ُیْلَح

ِھ              َتِعیُذوا ِباللَّ اَل اْس ُھ َفَق َع َرْأَس َأْرِض َفَرَف اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َحْوَلُھ َوَكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسَنا الطَّْیَر َوِفي َیِدِه ُعوٌد َیْنُكُت ِفي اْل
ِن َأْو َثَلاًثا ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَیا َوِإْقَباٍل ِمْن اْلآِخَرِة َنَزَل ِإَلْیِھ َمَلاِئَكٌة ِمْن ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َمرََّتْی

اِن اْلَجنَّ             ْن َأْكَف ٌن ِم ْم َكَف شَّْمُس َمَعُھ دَّ         السََّماِء ِبیُض اْلُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَھُھْم ال ُھ َم ُسوا ِمْن ى َیْجِل ِة َحتَّ وِط اْلَجنَّ ْن َحُن وٌط ِم ِة َوَحُن
ِھ                    ْن اللَّ َرٍة ِم ى َمْغِف ي ِإَل ُة اْخُرِج نَّْفُس الطَّیَِّب ا ال وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن اْلَبَصِر ُثمَّ َیِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َعَلْیِھ السََّلام َحتَّى َیْجِل

ى                     َوِرْضَواٍن ْیٍن َحتَّ َة َع ِدِه َطْرَف ي َی َدُعوَھا ِف ْم َی َذَھا َل ِإَذا َأَخ ُذَھا َف سَِّقاِء َفَیْأُخ ي ال ْن ِف َرُة ِم ِسیُل اْلَقْط ا َت  َقاَل َفَتْخُرُج َتِسیُل َكَم
بِ          ا َكَأْطَی ُرُج ِمْنَھ وِط َوَیْخ َك اْلَحُن ي َذِل ِن َوِف َك اْلَكَف ي َذِل ا ِف ُذوَھا َفَیْجَعُلوَھ اَل      َیْأُخ َأْرِض َق ِھ اْل ى َوْج َدْت َعَل ْسٍك ُوِج ِة ِم  َنْفَح

َسِن                         اٍن ِبَأْح ُن ُفَل اُن ْب وَن ُفَل ُب َفَیُقوُل رُّوُح الطَّیِّ َذا ال ا َھ اُلوا َم ا َق ِة ِإلَّ ْن اْلَمَلاِئَك ٍإ ِم ى َمَل َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن َیْعِني ِبَھا َعَل
َماٍء             َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاُنوا   لِّ َس ْن ُك َشیُِّعُھ ِم ْم َفُی َتُح َلُھ ُھ َفُیْف ْسَتْفِتُحوَن َل  ُیَسمُّوَنُھ ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى َیْنَتُھوا ِبَھا ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفَی

سَّابِ            سََّماِء ال ى ال ِھ ِإَل ى ِب ى ُیْنَتَھ ا َحتَّ یَن          ُمَقرَُّبوَھا ِإَلى السََّماِء الَِّتي َتِلیَھ ي ِعلِّیِّ ِدي ِف اَب َعْب وا ِكَت لَّ اْكُتُب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ َعِة َفَیُق
انِ         ِھ َمَلَك َسِدِه َفَیْأِتی ي َج  َوَأِعیُدوُه ِإَلى اْلَأْرِض َفِإنِّي ِمْنَھا َخَلْقُتُھْم َوِفیَھا ُأِعیُدُھْم َوِمْنَھا ُأْخِرُجُھْم َتاَرًة ُأْخَرى َقاَل َفُتَعاُد ُروُحُھ ِف

َث        ِذي ُبِع ُل الَّ َذا الرَُّج ا َھ َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َربَِّي اللَُّھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل ِدیِنَي اْلِإْسَلاُم َفَیُقوَلاِن َلُھ َم
اِدي      ِفیُكْم َفَیُقوُل ُھَو َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ   دَّْقُت َفُیَن ِھ َوَص ُت ِب ِھ َفآَمْن َم َفَیُقوَلاِن َلُھ َوَما ِعْلُمَك َفَیُقوُل َقَرْأُت ِكَتاَب اللَّ

ِة قَ              ى اْلَجنَّ ا ِإَل ُھ َباًب وا َل ِة َواْفَتُح ا    ُمَناٍد ِفي السََّماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنَِّة َوَأْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنَّ ْن َرْوِحَھ ِھ ِم اَل َفَیْأِتی
َوِطیِبَھا َوُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه َقاَل َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِھ َحَسُن الثَِّیاِب َطیُِّب الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسرَُّك َھَذا      

سَّاَعَة             َیْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َلُھ       ْم ال وُل َربِّ َأِق صَّاِلُح َفَیُق َك ال ا َعَمُل وُل َأَن اْلَخْیِر َفَیُق يُء ِب ُھ َیِج َك اْلَوْج َت َفَوْجُھ َمْن َأْن
نْ          اٍل ِم دُّْنَیا َوِإْقَب ْن ال اٍع ِم ي اْنِقَط سََّماِء      َحتَّى َأْرِجَع ِإَلى َأْھِلي َوَماِلي َقاَل َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِف ْن ال ِھ ِم َزَل ِإَلْی آِخَرِة َن  اْل

ا                   وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن ى َیْجِل ْوِت َحتَّ ُك اْلَم يُء َمَل مَّ َیِج َصِر ُث دَّ اْلَب ُھ َم ُسوَن ِمْن ُسوُح َفَیْجِل ْم اْلُم َمَلاِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُھ
وِل      النَّْفُس اْلَخِبیَثُة اْخُرِجي ِإَلى َسخَ     صُّوِف اْلَمْبُل ٍط ِمْن اللَِّھ َوَغَضٍب َقاَل َفُتَفرَُّق ِفي َجَسِدِه َفَیْنَتِزُعَھا َكَما ُیْنَتَزُع السَّفُّوُد ِمْن ال

ُرُج          ُسوِح َوَیْخ َك اْلُم ي ِتْل َدْت      َفَیْأُخُذَھا َفِإَذا َأَخَذَھا َلْم َیَدُعوَھا ِفي َیِدِه َطْرَفَة َعْیٍن َحتَّى َیْجَعُلوَھا ِف ٍة ُوِج ِح ِجیَف َأْنَتِن ِری ا َك ِمْنَھ
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َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن ِبَھا َعَلى َمَلٍإ ِمْن اْلَمَلاِئَكِة ِإلَّا َقاُلوا َما َھَذا الرُّوُح اْلَخِبیُث َفَیُقوُلوَن ُفَلاُن ْبُن ُفَلاٍن         
 ُیَسمَّى ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ُیْنَتَھى ِبِھ ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفُیْسَتْفَتُح َلُھ َفَلا ُیْفَتُح َلُھ ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى    ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِھ الَِّتي َكانَ   

ةَ     {  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ   ْدُخُلوَن اْلَجنَّ ا َی سََّماِء َوَل َواُب ال اِط       َلا ُتَفتَُّح َلُھْم َأْب مِّ اْلِخَی ي َس ُل ِف َج اْلَجَم ى َیِل لَّ      } َحتَّ زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ َفَیُق
ُھ  {  اْكُتُبوا ِكَتاَبُھ ِفي ِسجِّیٍن ِفي اْلَأْرِض السُّْفَلى َفُتْطَرُح ُروُحُھ َطْرًحا ُثمَّ َقَرأَ     َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُف

اْه     }طَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍق  ال وُل َھ َك َفَیُق َفُتَعاُد ُروُحُھ ِفي َجَسِدِه َوَیْأِتیِھ َمَلَكاِن َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربُّ
ا َأْدِري        َھاْه َلا َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل َھاْه َھاْه َلا َأْدِري فَ  اْه َل اْه َھ وُل َھ یُكْم َفَیُق َث ِف ِذي ُبِع َیُقوَلاِن َلُھ َما َھَذا الرَُّجُل الَّ

ضَ             ُموِمَھا َوُی ا َوَس ْن َحرَِّھ ِھ ِم اِر َفَیْأِتی ِھ  َفُیَناِدي ُمَناٍد ِمْن السََّماِء َأْن َكَذَب َفاْفِرُشوا َلُھ ِمْن النَّاِر َواْفَتُحوا َلُھ َباًبا ِإَلى النَّ یَُّق َعَلْی
ِذي    َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف ِفیِھ َأْضَلاُعُھ َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب ُمْنِتُن الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسوُءَك َھَذا َیْوُمَك الَّ

  ِجيُء ِبالشَّرِّ َفَیُقوُل َأَنا َعَمُلَك اْلَخِبیُث َفَیُقوُل َربِّ َلا ُتِقْم السَّاَعَةُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َمْن َأْنَت َفَوْجُھَك اْلَوْجُھ َی
  

اَل َخَرجْ     اِزٍب َق َع   َحدََّثَنا اْبُن ُنَمْیٍر َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا اْلِمْنَھاُل ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي ُعَمَر َزاَذاَن َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن َع ا َم َن
لَّى             ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس اَل َفَجَل ْد َق ا ُیْلَح ِر َوَلمَّ َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْب

الَ         َوُه َوَق َذَكَر َنْح ُھ َف دََّثَنا            اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َمَع َدُة َح اَل َزاِئ َذا َق ي َوَك اَل َأِب َصُب َق ُروُق َواْلَع ا اْلُع ُع َمَعَھ ا َتَتَقطَّ  َفَیْنَتِزُعَھ
الَ                   اَل َق دََّثَنا َزاَذاُن َق ٍرو َح ُن َعْم اُل ْب دََّثَنا اْلِمْنَھ َأْعَمُش َح َلْیَماُن اْل دََّثَنا ُس َع    ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمٍرو َحدََّثَنا َزاِئَدُة َح ا َم َراُء َخَرْجَن  اْلَب

َسُن             اِب َح َسُن الثَِّی ٌل َح ُھ َرُج َل َل َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َوَتَمثَّ
  ُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِباْلَوْجِھ َوَقاَل ِفي اْلَكاِفِر َوَتَمثََّل َلُھ َر
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   َحدََّثَنا َأْسَوُد َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل- ١٠٢٤٠
لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َأْھِل النَّاِر َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َلْو َأنَّ اللََّھ َھَداِني َفَیُكوُن َعَلْیِھْم َحْسَرًة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص

  ِني َقاَل َفَیُكوُن َلُھ ُشْكًراَوُكلُّ َأْھِل اْلَجنَِّة َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َفَیُقوُل َلْوَلا َأنَّ اللََّھ َھَدا
  
   َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا اْبُن َأِبي الزَِّناِد َعْن َأِبیِھ َعِن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل- 

اَر ِإلَّا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َلْو َأْحَسَن ِلَیُكوَن َعَلْیِھ َحْسَرًة َوَلا َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َیْدُخُل َأَحٌد النَّ
  َیْدُخُل اْلَجنََّة َأَحٌد ِإلَّا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َلْو َأَساَء ِلَیْزَداَد ُشْكًرا

  
 َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َوُیوُنُس َحدََّثَنا َشْیَباُن َحدََّثَنا َقَتاَدُة َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن  َحدََّثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن- ١١٨٢٣

  َماِلٍك
تَّى ِإنَُّھ َلَیْسَمُع َقْرَع ِنَعاِلِھْم َأَتاُه َأنَّ َنِبيَّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ َح

َمَلَكاِن َفُیْقِعَداِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْبُد اللَِّھ 
ُیَقاُل اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َفَقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَِّة َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیَراُھَما َوَرُسوُلُھ َف

 َلُھ ِفي َقْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراًعا َوُیْمَلُأ َعَلْیِھ ُخْضًرا ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن ُثمَّ َجِمیًعا َقاَل َرْوٌح ِفي َحِدیِثِھ َقاَل َقَتاَدُة َفَذَكَر َلَنا َأنَُّھ ُیْفَسُح
ْنُت َأُقوُل َرَجَع ِإَلى َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َوَأمَّا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُق َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َفَیُقوُل َلا َأْدِري ُك

َما َیُقوُل النَّاُس َفُیَقاُل َلُھ َلا َدَرْیَت َوَلا َتَلْیَت ُثمَّ ُیْضَرُب ِبِمْطَراٍق ِمْن َحِدیٍد َضْرَبًة َبْیَن ُأُذَنْیِھ َفَیِصیُح َصْیَحًة َفَیْسَمُعَھا َمْن َیِلیِھ 
   َحتَّى َتْخَتِلَف َأْضَلاُعُھَغْیُر الثََّقَلْیِن َوَقاَل َبْعُضُھْم َیِضیُق َعَلْیِھ َقْبُرُه

  
  



 ٣٩٨

   َحدََّثَنا َعْبُد اْلَوھَّاِب َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك- ١٢٩٦٤
 َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ ِإنَُّھ َلَیْسَمُع َخْفَق ِنَعاِلِھْم َفَیْأِتیِھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه

ُد اللَِّھ َمَلَكاِن َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َیْعِني ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْب
  َوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل َلُھ اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِفي النَّاِر َقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَِّة َفَیَراُھَما َجِمیًعا

  
 :وروى أبو داود

  
ِس        َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْیَماَن اْلَأْنَباِريُّ َحدََّثَنا َعْبُد اْلَوھَّ   - ٤٧٥١ ْن َأَن اَدَة َع ْن َقَت ِعیٍد َع ْن َس ْصٍر َع اِب ْبُن َعَطاٍء اْلَخفَّاُف َأُبو َن

  ْبِن َماِلٍك َقاَل
ِذِه اْلُقبُ         َحاُب َھ وَل    ِإنَّ َنِبيَّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َدَخَل َنْخًلا ِلَبِني النَّجَّاِر َفَسِمَع َصْوًتا َفَفِزَع َفَقاَل َمْن َأْص ا َرُس اُلوا َی وِر َق

اَل ِإنَّ                       ِھ َق وَل اللَّ ا َرُس مَّ َذاَك َی اُلوا َوِم دَّجَّاِل َق ِة ال ْن ِفْتَن اِر َوِم َذاِب النَّ ْن َع ِھ ِم وَُّذوا ِباللَّ اَل َتَع ِة َفَق ي اْلَجاِھِلیَّ اللَِّھ َناٌس َماُتوا ِف
َذا    اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َأَتاُه َمَلٌك َفیَ     ي َھ وُل ِف ُقوُل َلُھ َما ُكْنَت َتْعُبُد َفِإْن اللَُّھ َھَداُه َقاَل ُكْنُت َأْعُبُد اللََّھ َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُق

اَن  الرَُّجِل َفَیُقوُل ُھَو َعْبُد اللَِّھ َوَرُسوُلُھ َفَما ُیْسَأُل َعْن َشْيٍء َغْیِرَھا َفُیْنَطَلُق ِبِھ ِإَلى َبْیٍت َكاَن لَ     ُھ ِفي النَّاِر َفُیَقاُل َلُھ َھَذا َبْیُتَك َك
ُكْن                ُھ اْس اُل َل ي َفُیَق شَِّر َأْھِل َب َفُأَب ى َأْذَھ وِني َحتَّ وُل َدُع ِة َفَیُق َلَك ِفي النَّاِر َوَلِكنَّ اللََّھ َعَصَمَك َوَرِحَمَك َفَأْبَدَلَك ِبِھ َبْیًتا ِفي اْلَجنَّ

ُھ      َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُوضِ  اُل َل َت َفُیَق ا َتَلْی َت َوَل َع ِفي َقْبِرِه َأَتاُه َمَلٌك َفَیْنَتِھُرُه َفَیُقوُل َلُھ َما ُكْنَت َتْعُبُد َفَیُقوُل َلا َأْدِري َفُیَقاُل َلُھ َلا َدَرْی
ْضرِ               اُس َفَی وُل النَّ ا َیُق وُل َم ُت َأُق وُل ُكْن ِل َفَیُق َذا الرَُّج ي َھ ْیَحًة        َفَما ُكْنَت َتُقوُل ِف ِصیُح َص ِھ َفَی ْیَن ُأُذَنْی ٍد َب ْن َحِدی َراٍق ِم ُبُھ ِبِمْط

  َیْسَمُعَھا اْلَخْلُق َغْیُر الثََّقَلْیِن
ُھ  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْیَماَن َحدََّثَنا َعْبُد اْلَوھَّاِب ِبِمْثِل َھَذا اْلِإْسَناِد َنْحَوُه َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي قَ      ْبِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ ِإنَّ

ُھ َزاَد                    اِن َل اِفُق َفَیُقوَل اِفُر َواْلُمَن ا اْلَك ِھ َوَأمَّ اَل ِفی َأوَِّل َق ِدیِث اْل ْن َح ا ِم َذَكَر َقِریًب ُھ َف اِن َل اِن َفَیُقوَل ِھ َمَلَك اِلِھْم َفَیْأِتی َلَیْسَمُع َقْرَع ِنَع
  ُعَھا َمْن َوِلَیُھ َغْیُر الثََّقَلْیِناْلُمَناِفَق َوَقاَل َیْسَم

  
  حدیث صحیح

  
  :وفي القرآن ما یشھد لتلك األحادیث والمعتقدات

  
 السَّاَعُة النَّاُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدّوًا َوَعِشّیًا َوَیْوَم َتُقوُم) ٤٥(َفَوَقاُه اللَُّھ َسیَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب {

  ٤٦- ٤٥: غافر} )٤٦(َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 
  
َرى         { ْو َت ُھ َوَل َزَل اللَّ ا َأن َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذبًا َأْو َقاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُیوَح ِإَلْیِھ َشْيٌء َوَمْن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َم

وَن              ِإْذ   ُتْم َتُقوُل ا ُكن وِن ِبَم َذاَب اْلُھ َزْوَن َع ْوَم ُتْج َسُكْم اْلَی وا َأنُف ِدیِھْم َأْخِرُج ُطوا َأْی الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة َباِس
  ٩٣: األنعام } )٩٣(َعَلى اللَِّھ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آَیاِتِھ َتْسَتْكِبُروَن 

  
ِق            َولَ { َذاَب اْلَحِری وا َع اَرُھْم َوُذوُق وَھُھْم َوَأْدَب ْضِرُبوَن ُوُج ُة َی ُروا اْلَمالِئَك ِذیَن َكَف َوفَّى الَّ َرى ِإْذ َیَت دََّمْت    ) ٥٠(ْو َت ا َق َك ِبَم َذِل

  ٥١-٥٠: األنفال} )٥١(َأْیِدیُكْم َوَأنَّ اللََّھ َلْیَس ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد 
  
} )٢٨(اُھْم اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِھْم َفَأْلَقْوا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُسوٍء َبَلى ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن الَِّذیَن َتَتَوفَّ{

  ٢٨: النحل
  

  .سالم متأخرًاإن ما في القرآن ھو تلمیحات باھتة أو مشابھات لفكرة عذاب القبر أو البرزخ، ألن الفكرة دخلت اإل
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 ٣٩٩

  : وروى اإلمام احمد ما یدل على استغالل محمد لتلك العقیدة لترھیب الناس بصورة جنونیة-
  

ِن                - ١٤٣٤٤ وِد ْب ْن َمْحُم يُّ َع مَّ الزَُّرِق َصاِريُّ ُث َة اْلَأْن ُن ِرَفاَع اُذ ْب دََّثِني ُمَع ِد   َحدََّثَنا َیْعُقوُب َحدََّثَنا َأِبي َعْن اْبِن ِإْسَحاَق َح َعْب
  الرَّْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموِح َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ اْلَأْنَصاِريِّ َقاَل

ُھ    َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْوًما ِإَلى َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِحیَن ُتُوفَِّي َقاَل َفَلمَّا َصلَّى َعَلْیِھ َرُسولُ   لَّى اللَّ ِھ َص  اللَّ
ا                     َل َی ا َفِقی َر َفَكبَّْرَن مَّ َكبَّ ا ُث َسبَّْحَنا َطِویًل لََّم َف ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ بََّح َرُس ِھ َس وَِّي َعَلْی ِرِه َوُس َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُوِضَع ِفي َقْب

  َلَقْد َتَضاَیَق َعَلى َھَذا اْلَعْبِد الصَّاِلِح َقْبُرُه َحتَّى َفرََّجُھ اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َعْنُھَرُسوَل اللَِّھ ِلَم َسبَّْحَت ُثمَّ َكبَّْرَت َقاَل 
  

اِفٍع َقاَل اْبُن  َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ُشْعَبَة َحدََّثَنا َسْعُد ْبُن ِإْبَراِھیَم َواْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِھیَم َعْن َن- ٢٣١٤٨
  َجْعَفٍر َعْن ِإْنَساٍن َعْن َعاِئَشَة

  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِلْلَقْبِر َضْغَطًة َوَلْو َكاَن َأَحٌد َناِجًیا ِمْنَھا َنَجا ِمْنَھا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ
  

ة كثیرة لم أتمكن من جمعھن كلھن النشغالي، لنأخذ واحدًا فقط، وألن طرق الحدیث عند أحمد وأصحاب السنن األربع
  :فمن ذلك ما رواه النسائي

  
ْن  َأْخَبَرَنا ِإْسَحُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاَل َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعْنَقِزيُّ َقاَل َحدََّثَنا اْبُن ِإْدِریَس َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ َعْن َناِفٍع َع-  ٢٠٢٨

  اْبِن ُعَمَر
َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َھَذا الَِّذي َتَحرََّك َلُھ اْلَعْرُش َوُفِتَحْت َلُھ َأْبَواُب السََّماِء َوَشِھَدُه َسْبُعوَن َأْلًفا ِمْن 

  اْلَمَلاِئَكِة َلَقْد ُضمَّ َضمًَّة ُثمَّ ُفرَِّج َعْنُھ
  

  .حدیث صحیح
  
  
  : أحادیث التعوذ من عذاب القبر من-
  

  :وروى البخاري
  

  :سمعت عمرو بن میمون األودي قال: حدثنا عبد الملك بن عمیر: حدثا أبو عوانة:  حدثنا موسى بن إسماعیل- ٢٨٢٢
ول             ة، ویق ان الكتاب م الغلم م المعل ا یعل ات، كم ھ ھؤالء الكلم ھ و   :  كان سعد یعلم بنی ان   إن رسول اهللا صلى اهللا علی لم ك س

دنیا،         : یتعوذ منھن دبر الصالة    ة ال ن فتن ك م ى أرذل العمر، وأعوذ ب ك أن أرد إل اللھم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ ب
  .فحدثت بھ مصعبا فصدقھ). وأعوذ بك من عذاب القبر

  :سمعت أنس بن مالك رضي اهللا عنھ قال: سمعت أبي قال: حدثنا معتمر قال:  حدثنا مسدد- ٢٨٢٣
ول    كان الن  لم یق ھ وس ة              : (بي صلى اهللا علی ن فتن ك م ن العجز والكسل، والجبن والھرم، وأعوذ ب ك م ي أعوذ ب م إن اللھ

  ).المحیا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر
  

أخبرنا عروة بن الزبیر، عن عائشة، زوج النبي صلى : أخبرنا شعیب، عن الزھري قال:  حدثنا أبو الیمان قال- ٨٣٢
  :أخبرتھاهللا علیھ وسلم 



 ٤٠٠

اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یدعو في الصالة
ما أكثر : فقال لھ قائل). المسیح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللھم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم

  ).الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلفإن : (ما تستعیذ من المغرم؟ فقال
  

حدثنا ھارون بن موسى، أبو عبد اهللا األعور، عن شعیب، عن أنس بن مالك رضي :  حدثنا موسى بن إسماعیل-  ٤٧٠٧
  :اهللا عنھ

أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة : ( أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یدعو
  ).، وفتنة المحیا والمماتالدجال

  
  :حدثنا عبد الملك، عن مصعب: حدثنا ُشعبة:  حدثنا آدم-  ٦٣٦٥

اللھم إني أعوذ بك من البخل، : ( كان سعد یأمر بخمس، ویذكرھن عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ كان یأمر بھن
 وأعوذ بك من -  یعني فتنة الدجال - دنیا وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة ال

  ).عذاب القبر
  

  :حدثنا وھیب، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة رضي اهللا عنھا:  حدثنا معلى بن أسد-٦٣٦٨
اللھم إني أعوذ بك من الكسل والھرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، : ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یقول

بر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسیح وعذاب الق
الدجال، اللھم اغسل عني خطایاي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطایا كما نقیت الثوب األبیض من الدنس، وباعد 

  ).بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب
  

  :أخبرنا الحسین، عن زائدة، عن عبد الملك، عن مصعب بن سعد، عن أبیھ قال:  حدثنا إسحق بن إبراھیم-  ٦٣٧٤
اللھم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ : ( تعوذوا بكلمات كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یتعوذ بھن

  ).دنیا، وعذاب القبربك من أن أردَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة ال
  

  :حدثنا ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة: حدثنا وكیع:  حدثنا یحیى بن موسى-  ٦٣٧٥
اللھم إني أعوذ بك من الكسل والھرم، والمغرم والمأثم، اللھم إني أعوذ بك : ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یقول

قبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسیح الدجال، من عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب ال
اللھم اغسل خطایاي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطایا، كما ینقى الثوب األبیض من الدنس، وباعد بیني وبین 

  ).خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب
  
  

  :ي مطیع، عن ھشام، عن أبیھ، عن خالتھحدثنا سالم بن أب:  موسى بن إسماعیل حدثنا-  ٦٣٧٦
اللھم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، : ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یتعوذ

  ).وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال
  
  

================================================================  
  
  
  
  



 ٤٠١

  : في الموسوعة الیھودیة، نقرأIMMORTALITY OF THE SOUL) خلود الروح(تحت عنوان 
  

  في الكتاب المقدس
  

لسفیة، ولو أن ال یرد أي شيء عن تلك الفكرة في الكتاب المقدس، وھي لیست قضیة إیمان بسیط، بل مسألة الھوتیة أو ف
ور    ٢٨ھناك عدة آیات قد توحي بذلك مثل صموئیل األول        ل مزم ًا مث ، ١٧: ١١٥ و٤: ٦ ، وآیات أخر تنفي الفكرة تمام

  ١٠: ٩ و٥: ٩، والجامعة ١٨: ٣٨وإشعیا 
  

  )الیونانیة(التأثر باآلراء الھلینستیة 
  

ا ا            م یبعثھ ل الجسد، ث ى مث ده         اعتقد الربیون في أول األمر أن الروح تفن رب ھو وح دین، ألن ال وم ال رب مرة أخرى ی ل
ط                اء الجسد فق روح وفن ود ال ان بخل ن الیون أثر م أخر بت د مت ن       .  الخالد، بینما وجد معتق بعض وجود بعث م ى ال ا نف بینم

دا                دس الیھودي ع اب المق ي الكت ذلك ف دم وجود ذكر ل سوع، لع األساس منھم مذھب الصدوقیین أیام مؤسس المسیحیة ی
  .في سفر دانیالموضع واحد 

  
  .ومن غیر المعلوم ھل الصدوقیون في نفیھم للبعث نفوا كذلك خلود الروح

  
(Josephus, "Ant." xviii. 1, § 4; idem, "B. J." ii. 12; Mark xii. 18; Acts xxiii. 8; comp. Sanh. 90b) 
(see Ab. R. N., recension B. x. [ed. Schechter, 26]) 

  
یقولوا بخلود الروح، بل عندھم فقط أن اإلنسان جعل لعالمین ھذا العالم الحالي واآلتي، حیث الحیاة ال     أما الفریسیون فلم    

  . تنتھي بالموت
  

(Gen. R. viii.; Yer. Meg. ii. 73b; M. Ḳ. iii. 83b, where the words, Ps. xlviii. 15, are translated by Aquilas as if 
they read:, "no death," ἀθανασία). 

  
  

  في كتب األبوكریفا
  

لیمان  ٣٧: ٢٣ والخمسینات ٤: ٣جاء في إخنوخ   ، ١٧: ٨ و١٣: ٨، و١: ٤، و ٤: ٣، و ١٥: ١ ،وإشارات في حكمة س
 ،وغیرھم أنھ ١٨: ١٧، و٥: ١٧، ١٣: ١٦، ٢: ١٥، ٥: ١٤، ١٥: ١٠، ٢٢: ٩، ٨: ٩ ، وفي المكابیین الرابع ٣: ١٥و

ن عبء            بینما ترقد العظام في األرض ینت  رب، متحررین م ود سعید، ساكنین جوار عرش ال صالحة خل ظر األرواح ال
ة           ة متحول دخل األرواح الجن شھداء، ت صالحین وال أة لل ن كمكاف ة، ویعل الجسد، خلود الروح یقدم كجیاة مع الرب في الجن

  .أو مالئكة كما جاء في كتابات أخرى) ٢٣: ١٨، و١٧: ١٣المكابین الرابع (إلى أرواح مقدسة 
  

  خلود الشھداء
  

ة      (وجد معتقد خلود الشھداء بصفة خاصة وأسھب في الكتابة عنھ عند طائفة األسینیین      ى مخطوطات خرب ور عل م العث ت
دین           ین العھ / ١ج/ قمران الشھیرة في األردن التي تضم كتبھم، وقد نشرت ترجمتھا اإلنجلیزیة، والعربیة في كتابات ما ب

وس یوسیفوس   ڦالالكتب األسینیة، وأشار المؤرخ ف  ا       Flavius Josephusی صالحة وتحولھ ود األرواح ال ي خل داھم ف لمعتق
  ) ٥: ١/ ١٣ Antiquities of the Jews ، وآثار الیھود ١١و١٠: ٨/ ٢ Wars of the Jewsإلى طیور في حروب الیھود 
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ي األسفار األبوك     ة  وتحیا أرواح الصالحین كطیور في أقفاص محروسة بالمالئكة كما جاء ف ع   (ریفی  ٣٢: ٧كعزرا الراب
سریانیة  ٩٥: ٧و اروخ ال ا ب ة  ٢: ٣٠ و٢٣: ٢١، ورؤی اروخ الیونانی ا ب ي  ١٠، ورؤی ود ف ر التلم  Shabbath، وانظ

152b(   
  

ة     ض األسفار األبوكریفی ع   (وھي كما تقول بع ي     ٤١: ٤كعزرا الراب ود ف ي     )Yebamoth 62a، وانظر التلم ت ف كان
  .جسد الشھیدتلك األقفاص من قبل دخولھا 

  
وخ        سفر أخن ًا ل ، ومواضع  ١١: ١١٨، و٤: ١١٢، و١٢: ٢٢وكذلك أرواح الشھداء یكون لھا مكان متمیز في الجنة طبق

  .أخرى
  

ن                  دث بعضھم ع ذین تح ربیین، ال ات ال ي كتاب ذلك ف ده ك أما عن التعلیم األفالطونّي بوجود روح اإلنسان قبل جسده فنج
  .رابوت، وعلى غرارھم یتحدث الفیلسوف الیھودي الیوناني فیلومخزن األرواح في السماء السابعة أ

  
(Sifre, Deut. 344; Hagigah 12b, see Philo, "De Gigantibus," §§ 3 et seq.; idem, "De Somniis," i., § 
22) 
 

 الزرادشتیة  قارن األسطورة( ُیشار إلى أرواح الصالحین كمستشاري الرب عند خلق العالم، ٨وفي مدراش التكوین ربا     
ن الفرا ة ع ي ڦالموازی ي األFravashiاش ة  _١٧٩: ٢٣ Farwardin Yast / ستاڦ ف ب المقدس ات الكت سلة ترجم  سل

  )الشرقیة إلى اإلنجلیزیة
  

ة                  وم القصة التالی د الموت، تق ا بع اة خاصة بھ روح حی أن لل اد ب ى االعتق ي سنھدرین    (بناًء عل ود ف دراش  ٩١التلم أ، وم
ا  ن رب د) ٤الالوی ي   عن ودا ھاناس ي یھ وس الرب ور أنتونی أل االمبراط را   : "ما س سد أن ینك روح والج ن ال ل م ن لك یمك

ر     دون اآلخ م ب ا أث د منھم ث ال أح ذنب،  حی ن ال سؤولیتھما ع ھ ."  م ودا رد علی ي یھ ن الرب ا  : "لك رب اتحادھم د ال یعی
ا       للدینونة، محمًال إیاھما كلھما المسؤولیة عن اإلثم المرتكب، كالقصة الرمزی         ا كالھم ذین عوقب د ال ن األعمى والمقع ة ع

  ."لمساعدتھما بعضھما البعض في سرقة بستان فاكھة
  

ال            ال جسد، ف ة صرفة ب ن الجسد ستظل روحی ارتأى فریق من الربیین وفقًا لتصورھم أن طبیعة الروح عندما تتحرر م
یجل   ل س رى، ب اة األخ ي الحی یكون ف زاع س سدیة وال ن ذة ج رب وال أي ل دة أكل وال ش ى مائ انھم عل صالحون بتیج س ال

  .أ١٧ في التلمود براكوث Rabقة ھي للربي راب بالجملة السا. الرب، یتغذون من بھاء جاللھ
ي     ھ               : "Meïrیقول الرب ب ب ة للترحی ن المالئك الث مجموعات م دم ث دما یموت المرء، تتق ا   ." عن وین رب ا  ١٢التك ، وھ

  .یمكن أن یشیر فقط إلى روح صافیة
  

ان قد ربیون آخرون وھم األغلبیة، بوجود ولیمة تنتظر الصالحین من لحم      بینما اعت  د بالجسد، وال    لویاث روح تتح ، وأن ال
  . تكون روحًا صرفة فقط، وھو المعتقد الشائع لدى الیھود

  
ا أن ذل   ) كما جاء في إشعیا وإرمیا وأسفار األنبیاء الصغار (یین أن فاكھة عصر المسیح باعتقد بعض الر   َصد بھ ي  ُیق ك ف

  .العالم اآلخر
  

ي    ٤: ٦٤التفسیر المغالط لنص إشعیا    راه ف ذي ن ى    ال وس األول د المسیحي    ٩: ٢كورنث د الجدی ن العھ ي     م ذلك ف راه ك ، ن
  .ب٣٤التلمود براكوث 

  
  

  .نھ عالم البعث الجسدي، ال الخلود الروحي الصرفیني السائد عن العالم المستقبلي أرغم ذلك، فالتصور الرب
  



 ٤٠٣

شمة و   ) ١: ١٠سنھدرین (عث الجسدي عقیدة للیھودیة، ًذِكر في المشنة من التلمود      لقد صار الب   وفي الصالتین إلوھاي ن
مونیھ إس   ًا         ،("Elohai Neshamah" and "Shemoneh 'Esreh") ِره ِش ستقبلیًا قائم ًا م ط عالم سیحیة فق ذلك تعرف الم وك

، وتذكر القیامة الجسدیة في سفر رؤیا یوحنا واألناجیل معتقد األجساد الممجدة حسب رسائل بولس (على البعث الجسدي    
  )المترجم_األربع ورسائل تالمیذ المسیح

  
روح      الم              ابینما بقي خلود ال ن میمون أن الع سي موسى ب ي األندل سوف الرب ال الفیل دما ق ذا عن سفیة، ل لصرفة فرضیة فل

ھ    ي ملذات سد ف شاركة الج ى م رف، ونف ي ص ستقبلي روح سفي   (Yad," Teshubah, viii. 2") الم ھ الفل رًا لمذھب ، نظ
راھیم    السالف الذكرأ١٧األفالطوني المتشدد الذي أعطاه صبغة دینیة، مستشھدًا ببراكوث       ن إب ، قوبل باعتراض شدید م

سكویري سماة     Abraham of Posquières الـب ة الم یھ النقدی ي حواش ار ف ذي أش اد ( ال اجوت راب  Hassagot) ھاس
RABaDلمودیة   إلى عدة جمل ت(Shab. 114a; Ket. 111a; Sanh. 91b)       ي الم اآلت ف الع شك لتعری اًال لل رك مج  ال تت

  . بأنھ البعث الجسدي) عولم ھابا(
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================================================================  
 في Birds as Souls) الطیور كأرواح(عنوان جانبي / في الكتابات الربینیة / Birds) الطیور(تحت عنوان 

  :الموسوعة الیھودیة
  

ضارات     ان والح ف األدی اطیر مختل ان وأس ل أدی ي ك ور ف ت الطی واء، اقترح الل الھ الطیران خ رك ب ة تتح ات حی ككائن
روح           ة ال ألرواح، كلم دائي كصور ل سان الب نفس (والبلدان والعصور، لإلن رجم _أو ال ن      ) المت ات م م اللغ ي معظ ذ ف یؤخ

  .نفس، نسمة، روح) : المترجم_ أو الریاح(التنفس 
  

  .قدیمة كانت روح الملك تصور على األنصبة على شكل طائرفي مصر ال
  

  .اشي لملوك آشور وفارس فكانت لھا أجنحة الطیور وأجساد الثیران وما شابھڦأما األرواح الحارسة فرا
  

ل                 اع األوائ ك األتب ان أول اریون، وك د اآلث ا وج كل فراشة كم ى ش روح عل ل فصورت ال سیحیین األوائ ور الم ي قب ا ف أم
ون ف   ت  یكتب ر المی ضیاء   : ي قب ى ال صر   (و (Aringhi, "Roma Subterranea Novissima," ii. 324) . ذھب إل ة م دیان

  ) ٥٤٢ص_ القاھرة_مكتبة مدبولي_أدولف إرمان _ القدیمة
  

د الموت تصرخ                       ا بع دوا أنھ رًا، واعتق روَح طی ذلك ال روا ك ل اإلسالم اعتب ة قب رة العربی العرب الوثنیون في شبھ الجزی
ھ    (طیلة الوقت كبومة     مستوحشة أر       واعتقدوا بأن روح المقتول بعد قتل ة الث ول طالب ة وتق ى شكل بوم اسقوني  :  تحوم عل

  )المترجم_ وال تسكن حتى ُیثأر لھا. اسقوني، أي دم فرد من قبیلة القاتل أو القاتل نفسھ
  

(Mas'udi, "Les Prairies d'Or," iii. 310, Paris, 1864; Sprenger, "Das Leben Mohammeds," i. 358, 
note; Kremer, "Gesch. der Herrschenden Ideen des Islams," 1868, pp. 166 et seq.). 
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  :في مروج الذھب للمؤرخ المسعودي، نقرأ[
  

نفس  -وطائفة منھم تزعِم أنھ    ي                - ال ھ ف ھ متصورًا إلی َا ب زل مطیف م ین ل ل ات أو قت إذا م سان، ف ي جسم اِإلن سط ف  طائر ینب
  :ء وذكر أصحاب الفیلائر یصرخ على قبره مستوحشًا، وفي ذلك یقول بعض الشعراصورة ط

  
 المنون علیھم  فلھم في صَدَى المقابر َھام   سلط الطیر و

لم      ھ وس َاَم  "ألن ھذا الطائر یسمونھ الھام، والواحدِة ھامة، وجاء اإلسالم وھم على ذلك حتى قال النبي صلى اهللا علی ال َھ
  ".وال َصَفر

 
دًا          وی د أب ْصَدع، وتوج وحش وَت دًا تت زعمون أنَّ ھذا الطائر یكون صغیرًا، ثم یكبر حتى یصیر كضرب من البوم وھي أب

  .في الدیار المعطلة والنواویس، وحیث مصارع القتلى وأجداث الموتى
 

ه بھ، حتى قال الصلت  ویزعمون أن الھامة ال تزال على ذلك عند ولد المیت في محلتھ بفنائھم،لتعلم ما یكون بعده فتخبر        
  :بن أمیة لبنیھ

  
  ھاِمي تخِّبرني بما تستشعروا  فتجنبوا الشنعاء والمكروھا 

  
  :وفي ذلك یقول في اِإلسالم توبة في لیلى األخلیة

  
  ولو أن لیلى األخیلیة َسـّلـمـت  عليَّ ودوني جنـدل وصـفـائح 

   صائح  سلمت تسلیم البـشـاشة، أوزقـا  إلیھا صدى من جانب القبر
 

ره    روي عن حاتم طی   وھذا من قولھم یدل على أن الصَدى قد ینزل إلى قبورھم ویصعد ومن ذلك ما         ا سنورد خب ىء مم
 :في ھذا الكتاب

    ھامھأتیت لصحبك تبغي القرى  لدى ُحفر صدَحْت 
 

ل       د قی اب، وق ذا الكت ة     إن : وسنذكر ھذا الشعر في أخبار الحجاج بن یوسف مع لیلى األخیلیة من ھ ر توب ات لغی ذه األبی ھ
  ]. وَسْجعھم وخطبھم، وغیر ذلك من محاوراتھمكالمھمفي غیر لیلى، وھذا كثیر في أشعارھم ومنثور 

  
  )النص منقول من األصل العربي ومضاف على الترجمة من المترجم مرشد إلى اإللحاد(
  

  :وروى البخاري
  

َن َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن ِمیَناَء َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُھَرْیَرَة َیُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َعْدَوى  َوَقاَل َعفَّاُن َحدََّثَنا َسِلیُم ْبُن َحیَّا-٥٧٠٧
  َوَلا ِطَیَرَة َوَلا َھاَمَة َوَلا َصَفَر َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمْن اْلَأَسِد

ُرُه       َحدََّثنَ - ٥٧١٧ رَّْحَمِن َوَغْی ِد ال ا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َعْن َصاِلٍح َعْن اْبِن ِشَھاٍب َقاَل َأْخَبَرِني َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْب
 اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َعْدَوى َوَلا َصَفَر َوَلا َھاَمَة َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَما َباُل َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى

َناِن   ِإِبِلي َتُكوُن ِفي الرَّْمِل َكَأنََّھا الظَِّباُء َفَیْأِتي اْلَبِعیُر اْلَأْجَرُب َفَیْدُخُل َبْیَنَھا َفُیْجِرُبَھا َفَقاَل فَ      َلَمَة َوِس َمْن َأْعَدى اْلَأوََّل َرَواُه الزُّْھِريُّ َعْن َأِبي َس
  ْبِن َأِبي ِسَناٍن

  
 اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَكِم َحدََّثَنا النَّْضُر َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئیُل َأْخَبَرَنا َأُبو َحِصیٍن َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي- ٥٧٥٧

  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َعْدَوى َوَلا ِطَیَرَة َوَلا َھاَمَة َوَلا َصَفَر
  

  :وفي مسند أحمد بن حنبل
  

   َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن ِسَماٍك َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس- ٢٨٧٤



 ٤٠٥

ا     َأ اَء َفَنْطَرُحَھ شَّاَة اْلَجْرَب نَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا ِطَیَرَة َوَلا َعْدَوى َوَلا َھاَمَة َوَلا َصَفَر َقاَل َفَقاَل َرُجٌل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّا َلَنْأُخُذ ال
  وََّلِفي اْلَغَنِم َفَتْجَرُب َقاَل َفَمْن َأْعَدى اْلَأ

  
   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن ُعَماَرَة ْبِن اْلَقْعَقاِع َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ُزْرَعَة َحدََّثَنا َصاِحٌب َلَنا َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل- ٣٩٨١

ِر  َقاَم ِفیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ    َم َفَقاَل َلا ُیْعِدي َشْيٌء َشْیًئا َفَقاَم َأْعَراِبيٌّ َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ النُّْقَبُة ِمْن اْلَجَرِب َتُكوُن ِبِمْشَفِر اْلَبِعی
َسلََّم َفَما َأْجَرَب اْلَأوََّل َلا َعْدَوى َوَلا َھاَمَة َوَلا َصَفَر َخَلَق اللَُّھ ُكلَّ َأْو ِبَذَنِبِھ ِفي اْلِإِبِل اْلَعِظیَمِة َفَتْجَرُب ُكلَُّھا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ وَ     

  َنْفٍس َفَكَتَب َحَیاَتَھا َوُمِصیَباِتَھا َوِرْزَقَھا
  

  :وبالتناقص نقرأ في  البخاري
  

اَن    َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن َمنْ - ٣٣٧١ اَل َك ُصوٍر َعْن اْلِمْنَھاِل َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َق
حَ        َماِعیَل َوِإْس ا ِإْس وُِّذ ِبَھ لِّ       النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَعوُِّذ اْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن َوَیُقوُل ِإنَّ َأَباُكَما َكاَن ُیَع ْن ُك ِة ِم ِھ التَّامَّ اِت اللَّ وُذ ِبَكِلَم اَق َأُع

  َشْیَطاٍن َوَھامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعْیٍن َلامٍَّة
  

  :وفي مسند أحمد
  

   َحدََّثَنا َیِزیُد َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َعْن َمْنُصوٍر َعِن اْلِمْنَھاِل َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس- ٢٠٠٨
ٍة        َأنَّ ْیٍن َلامَّ  َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن ُیَعوُِّذ َحَسًنا َوُحَسْیًنا َیُقوُل ُأِعیُذُكَما ِبَكِلَماِت اللَِّھ التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َوَھامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َع

  َما ِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَقَوَكاَن َیُقوُل َكاَن ِإْبَراِھیُم َأِبي ُیَعوُِّذ ِبِھ
  :وجاء في السیرة النبویة البن ھشام عن ابن إسحاق

  
لما خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى أحد، رفع : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود  ابن َلبید، قال : قال ابن إسحاق  

 مع النساء والصبیان ، فقال أحدھما لصاحبھ ، وھما -ن َوْقش في اآلطام ، حَسْیل بن  جابر، وھو الیمان أبو حذیفة بن الیمان ، وثابت ب   
، أفال نأخذ أسیافنا، إنما نحن ھامة الیوم أو غدًاحمار، أ ما أبا لك ، ما تنتظر؟ فواهللا ال بقى لواحد منا من عمره إال ظم   :  شیخان كبیران   

 شھادًة مع رسول اللة صلى اهللا علیھ وسلم ؟ فأخذا ، أسیاَفھما ثم خرجا، حتى ثم نلحق برسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ، لعل اهللا یرزقنا
دخال في الناس ، لم ُیْعَلم بھما، فأما ثابت ابن َوْقش فقتلھ المشركون ، وأما ُحَسْیل بن جابر، فاختلفت علیھ أسیاُف المسلمین ، فقتلوه وال 

لى    : قال حذیفة . ناه وصدقواواهللا إن عرف: أبي ، فقالوا: یعرفونھ ، فقال حذیفة   ول اهللا ص أراد رس یغفر اهللا لكم وھو أرحم الراحمین ، ف
  .اهللا علیھ وسلم أن َیِدَیھ ، فتصدق حذیفُة بدیتھ على المسلمین ؛ فزاده ذلك  عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خیرًا

  
ا         ھذه اآلراء كانت لدى الیھود كذلك، فقد اعتقدوا أن كل األرواح ُتجمَ       سماء، أم ي ال وز ف ت الكن ص عظیم أو بی ي قف ع ف

 فیعلم أن المسیح من نسل داود ال یمكن أن یأتي حتى تؤخذ كل األرواح من بیت الكنوز، وتذھب إلى أجساد  Assiالربي  
  . بشریة

(Yeb. 62a, 63b; Niddah 13b; and elsewhere).  
  

فر  ي س اروخ ( ف ا ب اني ) رؤی سماء ال   ١٠الیون ي ال اروخ ف رى ب ا أرواح       ی ر أنھ الطیور، وُیخَب ة ب رة ممتلئ ة بحی رابع
  .الصالحین، الذین ینشدون تمجید الرب بال انقطاع

  
  .ھذه القصص ُكِرَرت من قبل القدیسین المسیحیین الذین قرروا رؤیتھم ألرواح الصالحین في شكل حمام في الفردوس

  
(M. R. James, in "Texts and Studies," v., lxix.; idem, in "Anecdota Græco-Byzantina," p. 181, 
quoted in Kautzsch, "Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments," p. 455). 

  
ا   وین رب دراش التك ي م رة  ٨ف ن بحی ي تقط صالحین الت ارھم  Acherusian أن أرواح ال رب باعتب ل ال ن ِقب شار م  تست

  .اشيڦحیث نرى الحدیث عن الفار ستاڦسطورة نرى توازریًا لھا في الزندأوھذه األمستشاریھ عند خلق اإلنسان، 
)("Bundahish 2: 10 ; Mihir Yast 25  
  



 ٤٠٦

  لدى الیھود األلمانین في العصر الحدیث
  

ى شكل                   دًا عل روح بعی ر ال دث موت لكي تطی ذة إذا ح وم عرف أن یفتحوا الناف ان الی ود األلم دى الیھ ھ ل من الطریف أن
  .طائر

(compare Liebrecht, "Zur Volkskunde," 1879 p. 371).  
  
  
  

لدى المصریین القدماء وجدنا مصطلحات الكا والبا أي الروح والقرین أو النفس، وصورة الطائر   : مالحظة من المترجم  
وت      د م ائر عن كل ط ى ش ل عل روح تمث رى ال ة ن ة الیابانی شنتو البدائی ة ال وجیكي الخاص بدیان اب الك ي كت شھیرة، وف ال

وز      _یاماتوتاكیر، انظر الكوجیكي  _ الشخص، مثال في قصة موت األمیر یاماتو    ن دار الكن صادرة ع ة ال ة العربی الترجم
   ٢٤١-٢٣٩موت جاللة یاماتو، یاماتوتاكیر ص/ االمبراطور كیئكو/ السفر الثاني/ بیروت_األدبیة

  
  
  : مقارنة تلك المعتقدات الیھودیة مع نصوص اإلسالم-
  

  : لتحول أرواح الصالحین إلى طیور، نجد في كتب األحادیثبالنسبة: أوًال
  

  :روى مسلم
  
ا                   ] ١٨٨٧[  راھیم أخبرن ن إب دثنا إسحاق ب ة ح وح ي معاوی ن أب ا ع ي شیبة كالھم حدثنا یحیى بن یحیى وأبو بكر بن أب

ب            دثنا أس ھ ح ظ ل ر واللف ن نمی د اهللا ب ة   جریر وعیسى بن یونس جمیعا عن األعمش ح وحدثنا محمد بن عب و معاوی اط وأب
ذین   { قاال حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد اهللا ھو بن مسعود عن ھذه اآلیة          وال تحسبن ال

ون         م یرزق د ربھ اء عن ر             }  قتلوا في سبیل اهللا أمواتا بل أحی ي جوف طی م ف ال أرواحھ ك فق ن ذل ألنا ع د س ا ق ا إن ال أم ق
ال          خضر لھا قنادیل معلقة بالعرش     م اطالعة فق یھم ربھ اطلع إل ل ف ك القنادی  تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوي إلى تل

ن          م ل ا رأوا أنھ الث مرات فلم م ث ك بھ ھل تشتھون شیئا قالوا أي شيء نشتھي ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا ففعل ذل
ي           ل ف ى نقت یس      یتركوا من أن یسألوا قالوا یا رب نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حت ا رأى أن ل سبیلك مرة أخرى فلم

  لھم حاجة تركوا 
  
شة أم                         ] ٢٦٦٢[  ن عائ شة بنت طلحة ع ھ عائ ن عمت ى ع ن یحی ن طلحة ب ع ع دثنا وكی ي شیبة ح ن أب حدثنا أبو بكر ب

ذا     وبى لھ ول اهللا ط ا رس ت ی صار فقل ن األن بي م ازة ص ى جن لم إل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ت دع ؤمنین قال الم
م       عصفور من عص   ا وھ م لھ ة أھال خلقھ افیر الجنة لم یعمل السوء ولم یدركھ قال أو غیر ذلك یا عائشة إن اهللا خلق للجن

  في أصالب آبائھم وخلق للنار أھال خلقھم لھا وھم في أصالب آبائھم 
  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

 ِإْسَماِعیُل ْبُن ُأَمیََّة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعیٍد َعْن َأِبي الزَُّبْیِر اْلَمكِّيِّ َعِن  َحدََّثَنا َیْعُقوُب َحدََّثَنا َأِبي َعِن اْبِن ِإْسَحاَق َحدََّثِني   - ٢٢٦٧
  اْبِن َعبَّاٍس َقاَل

ي       ِرُد     َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلمَّا ُأِصیَب ِإْخَواُنُكْم ِبُأُحٍد َجَعَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْرَواَحُھْم ِف ْضٍر َت ٍر ُخ َواِف َطْی  َأْج
ْسَن                    ْأَكِلِھْم َوُح ْشَرِبِھْم َوَم َب َم ُدوا ِطی ا َوَج ْرِش َفَلمَّ لِّ اْلَع ي ِظ ٍب ِف ْن َذَھ َل ِم ى َقَناِدی ْأِوي ِإَل ا َوَت َأْنَھاَر اْلَجنَِّة َتْأُكُل ِمْن ِثَماِرَھ

ا     ُمْنَقَلِبِھْم َقاُلوا َیا َلْیَت ِإْخَواَنَنا َیْعَلُمونَ    لَّ َأَن زَّ َوَج ُھ َع  ِبَما َصَنَع اللَُّھ َلَنا ِلَئلَّا َیْزَھُدوا ِفي اْلِجَھاِد َوَلا َیْنُكُلوا َعْن اْلَحْرِب َفَقاَل اللَّ
  }ُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِت{  ُأَبلُِّغُھْم َعْنُكْم َفَأْنَزَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َھُؤَلاِء اْلآَیاِت َعَلى َرُسوِلِھ

ْن                      ِر َع ي الزَُّبْی ْن َأِب َة َع ِن ُأَمیَّ َماِعیَل ْب ْن ِإْس َحاَق َع ِن ِإْس ِد ْب ْن ُمَحمَّ َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ِإْدِریَس َع
  ِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َنْحَوُهَسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْب



 ٤٠٧

ٍد          - ٢٢٦٨ ِن َلِبی وِد ْب ْن َمْحُم َصاِريُّ َع َضْیٍل اْلَأْن ُن ُف اِرُث ْب دََّثِني اْلَح اَل َح َحاَق َق ِن ِإْس ِن اْب ي َع دََّثَنا َأِب وُب َح دََّثَنا َیْعُق  َح
  اٍس َقاَلاْلَأْنَصاِريِّ َعِن اْبِن َعبَّ

ِة           ْن اْلَجنَّ ْم ِم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم الشَُّھَداُء َعَلى َباِرِق َنَھٍر ِبَباِب اْلَجنَِّة ِفي ُقبٍَّة َخْضَراَء َیْخُرُج َعَلْیِھْم ِرْزُقُھ
  ُبْكَرًة َوَعِشیا

  
  :بالنسبة لالعتقاد بخلود الشھداء بالذات:  ثانیًا-
  
  ١٥٤:   البقرة})١٥٤(َوال َتُقوُلوا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواٌت َبْل َأْحَیاٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُروَن {
  
وَن  { ْم ُیْرَزُق َد َربِِّھ اٌء ِعْن ْل َأْحَی ًا َب ِھ َأْمَوات ِبیِل اللَّ ي َس وا ِف ِذیَن ُقِتُل َسَبنَّ الَّ ِرِحیَن ِبَم) ١٦٩(َوال َتْح ْضِلِھ َف ْن َف ُھ ِم اُھْم اللَّ ا آَت

وَن         ْضٍل      ) ١٧٠(َوَیْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِھْم ِمْن َخْلِفِھْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال ُھْم َیْحَزُن ِھ َوَف ْن اللَّ ٍة ِم ِشُروَن ِبِنْعَم َیْسَتْب
  ١٧١-١٦٩: آل عمران} )١٧١(َوَأنَّ اللََّھ ال ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنیَن 

  
  :وبالنسبة لوجود األرواح قبل الوجود الجسدي فھذا كثیر في القرآن واألحادیث: ثالثًا

  
ْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُھوِرِھْم ُذرِّیََّتُھْم َوَأْشَھَدُھْم َعَلى َأنُفِسِھْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِھْدَنا أَ     {

اِفِلیَن       َذا َغ ْن َھ ا َع ا ُكنَّ ا بِ           ) ١٧٢(ِإنَّ ِدِھْم َأَفُتْھِلُكَن ْن َبْع ًة ِم ا ُذرِّیَّ ُل َوُكنَّ ْن َقْب ا ِم َرَك آَباُؤَن ا َأْش وا ِإنََّم وَن    َأْو َتُقوُل َل اْلُمْبِطُل ا َفَع َم
  ١٧٣-١٧٢: األعراف} )١٧٣(
  

  :وروى البخاري

دُِّث َأنَّ                - ٣٤٩ و َذرٍّ ُیَح اَن َأُب اَل َك ٍك َق ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن َھاٍب َع ِن ِش ْن اْب وُنَس َع ْن ُی َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َقاَل َحدََّثَنا اللَّْیُث َع
مَّ    َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُفِرَج َعْن َسْقِف َبْیِتي َوَأَنا ِبَمكَّةَ      ْدِري ُث َرَج َص  َفَنَزَل ِجْبِریُل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَف

ى         ي ِإَل َرَج ِب ِدي َفَع َغَسَلُھ ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَھٍب ُمْمَتِلٍئ ِحْكَمًة َوِإیَماًنا َفَأْفَرَغُھ ِفي َصْدِري ُثمَّ َأْطَبَقُھ ُثمَّ َأَخَذ ِبَی
ٌد              السَّ َك َأَح ْل َمَع اَل َھ ُل َق َذا ِجْبِری اَل َھ َذا َق ْن َھ َماِء الدُّْنَیا َفَلمَّا ِجْئُت ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َقاَل ِجْبِریُل ِلَخاِزِن السََّماِء اْفَتْح َقاَل َم

ِھ    َقاَل َنَعْم َمِعي ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل ُأْرِسَل ِإَلیْ   ى َیِمیِن ٌد َعَل ِھ َقاَل َنَعْم َفَلمَّا َفَتَح َعَلْوَنا السََّماَء الدُّْنَیا َفِإَذا َرُجٌل َقاِع
صَّالِ    صَّاِلِح   َأْسِوَدٌة َوَعَلى َیَساِرِه َأْسِوَدٌة ِإَذا َنَظَر ِقَبَل َیِمیِنِھ َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل َیَساِرِه َبَكى َفَقاَل َمْرَحًبا ِبالنَِّبيِّ ال اْبِن ال ِح َواِل

ي                 ِوَدُة الَِّت ِة َواْلَأْس ُل اْلَجنَّ ْنُھْم َأْھ یِن ِم ُل اْلَیِم ِھ َفَأْھ َسُم َبِنی َماِلِھ َن ُقْلُت ِلِجْبِریَل َمْن َھَذا َقال َھَذا آَدُم َوَھِذِه اْلَأْسِوَدُة َعْن َیِمیِنِھ َوِش
ا    َعْن ِشَماِلِھ َأْھُل النَّاِر َفِإَذا َنَظَر عَ     اَل ِلَخاِزِنَھ ِة َفَق ْن َیِمیِنِھ َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِھ َبَكى َحتَّى َعَرَج ِبي ِإَلى السََّماِء الثَّاِنَی

َراِھیَم    َوَجَد ِفي السََّمَواِت آَدَماْفَتْح َفَقاَل َلُھ َخاِزِنَھا ِمْثَل َما َقاَل اْلَأوَُّل َفَفَتَح َقاَل َأَنٌس َفَذَكَر َأنَُّھ      َسى َوِإْب ى َوِعی  َوِإْدِریَس َوُموَس
  إلخ الحدیث....َصَلَواُت اللَِّھ َعَلْیِھْم 

  :حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس یرفعھ: حدثنا خالد بن الحارث:  حدثنا قیس بن حفص- ٣٣٣٤
ت تف :  ألھون أھل النار عذابا  أن اهللا یقول   ( ال   لو أن لك ما في األرض من شيء كن ھ؟ ق دي ب ال  : ت م، ق ا    : نع د سألتك م فق

  ).أن ال تشرك بي، فأبیت إال الشرك: ھو أھون من ھذا وأنت في صلب آدم
  

ھ        : حدثنا معاذ بن ھشام قال :  حدثنا علي بن عبد اهللا     - ٦٥٣٨ ي صلى اهللا علی ن النب س، ع ن أن ادة، ع حدثني أبي، عن قت
  :حدثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنھ: حدثنا سعید، عن قتادة: ةحدثنا روح بن عباد: وحدثني محمد بن معمر). ح(وسلم 

ھ     : ( أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یقول    ال ل ة فیق وم القیام افر ی ًا،       : یجاء بالك ك ملء األرض ذھب ان ل و ك ت ل أرأی
  ).قد كنت ُسِئلت ما ھو أیسر من ذلك: نعم، فیقال لھ: أكنت تفتدي بھ؟ فیقول

  سمعت أنس بن مالك رضي اهللا عنھ،: حدثنا شعبة، عن أبي عمران قال: حدثنا غندر:  بن بشار حدثني محمد- ٦٥٥٧



 ٤٠٨

ة    : ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال    وم القیام ذابًا ی ار ع ن      : یقول اهللا تعالى ألھون أھل الن ي األرض م ا ف ك م و أن ل ل
ت     : نت في صلب آدم أردت منك أھون من ھذا، وأ  : نعم، فیقول : شيء أكنت تفتدي بھ؟ فیقول     یئًا، فأبی ي ش شرك ب أن ال ت

  ).إال أن تشرك بي
  

  ب طلب الكافر الفداء بملء األرض ذھبًاكتاب صفة القیامة والجنة والنار ورواه مسلم في ك 
  
ي        ] ٢٨٠٥[  ن النب ك ع ن مال حدثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس ب

ا                     صلى ا  دیا بھ ت مفت ا أكن ا فیھ دنیا وم ك ال ت ل و كان ذابا ل ار ع الى ألھون أھل الن ارك وتع هللا علیھ وسلم قال یقول اهللا تب
ت إال                      ار فأبی ك الن ال وال أدخل شرك أحسبھ ق ي صلب آدم أن ال ت ت ف ذا وأن ن ھ فیقول نعم فیقول قد أردت منك أھون م

  الشرك 
  
واری        ] ٢٨٠٥[  ر الق ا              حدثنا عبید اهللا بن عم ال إسحاق أخبرن شار ق ن ب ى واب ن المثن د ب راھیم ومحم ن إب ري وإسحاق ب

ال                    ال یق لم ق ھ وس ي صلى اهللا علی ك أن النب ن مال س ب دثنا أن ادة ح ن قت ي ع دثنا أب وقال اآلخرون حدثنا معاذ بن ھشام ح
  سئلت أیسر من ذلك للكافر یوم القیامة أرأیت لو كان لك ملء األرض ذھبا أكنت تفتدي بھ فیقول نعم فیقال لھ قد 

  
ن عطاء          ] ٢٨٠٥[  ي ب د الوھاب یعن ا عب وحدثنا عبد بن حمید حدثنا روح بن عبادة ح وحدثني عمرو بن زرارة أخبرن

د          ذبت ق ھ ك ال ل كالھما عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمثلھ غیر أنھ قال فیق
  سئلت ما ھو أیسر من ذلك 

  
  : ه أحمد بن حنبلوروا

  
   َحدََّثَنا َحجَّاٌج َحدََّثِني ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك- ١١٨٤١

 َكاَن َلَك َما َعَلى اْلَأْرِض ِمْن َشْيٍء َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُیَقاُل ِللرَُّجِل ِمْن َأْھِل النَّاِر َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأَرَأْیَت َلْو
َأُكْنَت ُمْفَتِدًیا ِبِھ َقاَل َفَیُقوُل َنَعْم َقاَل َفَیُقوُل َقْد َأَرْدُت ِمْنَك َأْھَوَن ِمْن َذِلَك َقْد َأَخْذُت َعَلْیَك ِفي َظْھِر آَدَم َأْن َلا ُتْشِرَك ِبي َشْیًئا 

  َفَأَبْیَت ِإلَّا َأْن ُتْشِرَك ِبي
  
  

  :بالنسبة الستقبال المالئكة للروح فھذا مذكور كثیرًا في القرآن واألحادیث: رابعًا
  

  :روى اإلمام أحمد بن حنبل
  

   َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِمْنَھاِل ْبِن َعْمٍرو َعْن َزاَذاَن َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل- ١٨٥٣٤
لَّى       َخَر ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس ْد َفَجَل ْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْبِر َوَلمَّا ُیْلَح

ِھ       اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َحْوَلُھ َوَكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسَنا الطَّ       َتِعیُذوا ِباللَّ اَل اْس ُھ َفَق َع َرْأَس َأْرِض َفَرَف ْیَر َوِفي َیِدِه ُعوٌد َیْنُكُت ِفي اْل
َنَزَل ِإَلْیِھ َمَلاِئَكٌة ِمْن ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َمرََّتْیِن َأْو َثَلاًثا ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَیا َوِإْقَباٍل ِمْن اْلآِخَرِة 

دَّ                      ُھ َم ُسوا ِمْن ى َیْجِل ِة َحتَّ وِط اْلَجنَّ ْن َحُن وٌط ِم ِة َوَحُن اِن اْلَجنَّ ْن َأْكَف ٌن ِم ْم َكَف شَّْمُس َمَعُھ السََّماِء ِبیُض اْلُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَھُھْم ال
ِھ             اْلَبَصِر ُثمَّ َیِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت َعَلْیِھ السََّلا       ْن اللَّ َرٍة ِم ى َمْغِف ي ِإَل ُة اْخُرِج نَّْفُس الطَّیَِّب ا ال وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن م َحتَّى َیْجِل

دِ                  ي َی َدُعوَھا ِف ْم َی َذَھا َل ِإَذا َأَخ ُذَھا َف سَِّقاِء َفَیْأُخ ي ال ْن ِف َرُة ِم ِسیُل اْلَقْط ا َت ى    َوِرْضَواٍن َقاَل َفَتْخُرُج َتِسیُل َكَم ْیٍن َحتَّ َة َع ِه َطْرَف
اَل                َأْرِض َق ِھ اْل ى َوْج َدْت َعَل ْسٍك ُوِج ِة ِم ِب َنْفَح ا َكَأْطَی ُرُج ِمْنَھ وِط َوَیْخ َك اْلَحُن ي َذِل ِن َوِف َك اْلَكَف ي َذِل ا ِف ُذوَھا َفَیْجَعُلوَھ َیْأُخ

ْن اْلمَ            ٍإ ِم ى َمَل َسِن             َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن َیْعِني ِبَھا َعَل اٍن ِبَأْح ُن ُفَل اُن ْب وَن ُفَل ُب َفَیُقوُل رُّوُح الطَّیِّ َذا ال ا َھ اُلوا َم ا َق ِة ِإلَّ َلاِئَك
ْم            َتُح َلُھ ُھ َفُیْف ْسَتْفِتُحوَن َل َماٍء     َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاُنوا ُیَسمُّوَنُھ ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى َیْنَتُھوا ِبَھا ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفَی لِّ َس ْن ُك َشیُِّعُھ ِم َفُی

یَن                      ي ِعلِّیِّ ِدي ِف اَب َعْب وا ِكَت لَّ اْكُتُب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ سَّاِبَعِة َفَیُق سََّماِء ال ى ال ِھ ِإَل ى ِب ى ُیْنَتَھ ا َحتَّ ُمَقرَُّبوَھا ِإَلى السََّماِء الَِّتي َتِلیَھ
اِن     َوَأِعیُدوُه ِإَلى اْلَأْرِض َفِإنِّي ِمْنَھا َخلَ     ِھ َمَلَك َسِدِه َفَیْأِتی ي َج ْقُتُھْم َوِفیَھا ُأِعیُدُھْم َوِمْنَھا ُأْخِرُجُھْم َتاَرًة ُأْخَرى َقاَل َفُتَعاُد ُروُحُھ ِف
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َث      َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َربَِّي اللَُّھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل ِدیِنَي اْلِإسْ  ِذي ُبِع ُل الَّ َذا الرَُّج ا َھ َلاُم َفَیُقوَلاِن َلُھ َم
اِدي         دَّْقُت َفُیَن ِھ َوَص ُت ِب ِھ َفآَمْن ِفیُكْم َفَیُقوُل ُھَو َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیُقوَلاِن َلُھ َوَما ِعْلُمَك َفَیُقوُل َقَرْأُت ِكَتاَب اللَّ

ا               ُمَناٍد ِفي السَّ   ْن َرْوِحَھ ِھ ِم اَل َفَیْأِتی ِة َق ى اْلَجنَّ ا ِإَل ُھ َباًب وا َل ِة َواْفَتُح َماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنَِّة َوَأْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنَّ
 َحَسُن الثَِّیاِب َطیُِّب الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسرَُّك َھَذا َوِطیِبَھا َوُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه َقاَل َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجھِ     

سَّاَعَة                   ْم ال وُل َربِّ َأِق صَّاِلُح َفَیُق َك ال ا َعَمُل وُل َأَن اْلَخْیِر َفَیُق يُء ِب ُھ َیِج َك اْلَوْج َت َفَوْجُھ َیْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َلُھ َمْن َأْن
سََّماِء               َحتَّ ْن ال ِھ ِم َزَل ِإَلْی آِخَرِة َن ْن اْل اٍل ِم دُّْنَیا َوِإْقَب ْن ال اٍع ِم ي اْنِقَط ى َأْرِجَع ِإَلى َأْھِلي َوَماِلي َقاَل َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِف

َصرِ        دَّ اْلَب ُھ َم ُسوَن ِمْن ُسوُح َفَیْجِل ْم اْلُم ا           َمَلاِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُھ وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن ى َیْجِل ْوِت َحتَّ ُك اْلَم يُء َمَل مَّ َیِج  ُث
وِل            صُّوِف اْلَمْبُل النَّْفُس اْلَخِبیَثُة اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللَِّھ َوَغَضٍب َقاَل َفُتَفرَُّق ِفي َجَسِدِه َفَیْنَتِزُعَھا َكَما ُیْنَتَزُع السَّفُّوُد ِمْن ال
َدْت               ٍة ُوِج ِح ِجیَف َأْنَتِن ِری ا َك ُرُج ِمْنَھ ُسوِح َوَیْخ َك اْلُم ي ِتْل َفَیْأُخُذَھا َفِإَذا َأَخَذَھا َلْم َیَدُعوَھا ِفي َیِدِه َطْرَفَة َعْیٍن َحتَّى َیْجَعُلوَھا ِف

َمَلاِئَكِة ِإلَّا َقاُلوا َما َھَذا الرُّوُح اْلَخِبیُث َفَیُقوُلوَن ُفَلاُن ْبُن ُفَلاٍن َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن ِبَھا َعَلى َمَلٍإ ِمْن الْ        
َرَأ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاَن ُیَسمَّى ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ُیْنَتَھى ِبِھ ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفُیْسَتْفَتُح َلُھ َفَلا ُیْفَتُح َلُھ ُثمَّ قَ      

اِط            {  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ   مِّ اْلِخَی ي َس ُل ِف َج اْلَجَم ى َیِل َة َحتَّ ْدُخُلوَن اْلَجنَّ ا َی سََّماِء َوَل َواُب ال لَّ      }َلا ُتَفتَُّح َلُھْم َأْب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ َفَیُق
ُھ  {  لسُّْفَلى َفُتْطَرُح ُروُحُھ َطْرًحا ُثمَّ َقَرَأاْكُتُبوا ِكَتاَبُھ ِفي ِسجِّیٍن ِفي اْلَأْرِض ا     َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء َفَتْخَطُف

اْه    َفُتَعاُد ُروُحُھ ِفي َجَسِدِه َوَیْأِتیِھ َمَلَكاِن َفُیْجِلَساِنِھ َف }الطَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍق   وُل َھ َك َفَیُق َیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربُّ
ا َأْدِري          اْه َل اْه َھ وُل َھ یُكْم َفَیُق َث ِف ِذي ُبِع َھاْه َلا َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل َھاْه َھاْه َلا َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما َھَذا الرَُّجُل الَّ

ِھ           َفُیَناِدي ُمَناٍد ِمْن السََّماءِ    َضیَُّق َعَلْی ُموِمَھا َوُی ا َوَس ْن َحرَِّھ ِھ ِم اِر َفَیْأِتی  َأْن َكَذَب َفاْفِرُشوا َلُھ ِمْن النَّاِر َواْفَتُحوا َلُھ َباًبا ِإَلى النَّ
ِذي  َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف ِفیِھ َأْضَلاُعُھ َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب ُمْنِتُن الرِّ  یِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسوُءَك َھَذا َیْوُمَك الَّ

  ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َمْن َأْنَت َفَوْجُھَك اْلَوْجُھ َیِجيُء ِبالشَّرِّ َفَیُقوُل َأَنا َعَمُلَك اْلَخِبیُث َفَیُقوُل َربِّ َلا ُتِقْم السَّاَعَة
َع     َحدََّثَنا اْبُن ُنَمْیٍر َحدََّثَنا    ا َم اَل َخَرْجَن اِزٍب َق اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا اْلِمْنَھاُل ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي ُعَمَر َزاَذاَن َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن َع

ِر      لَّى        َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْب ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس اَل َفَجَل ْد َق ا ُیْلَح َوَلمَّ
دََّثَنا                     َدُة َح اَل َزاِئ َذا َق ي َوَك اَل َأِب َصُب َق ُروُق َواْلَع ا اْلُع ُع َمَعَھ ا َتَتَقطَّ اَل َفَیْنَتِزُعَھ َوُه َوَق َذَكَر َنْح ُھ َف اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َمَع

َع                   ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمرٍ   ا َم َراُء َخَرْجَن اَل اْلَب اَل َق دََّثَنا َزاَذاُن َق ٍرو َح ُن َعْم اُل ْب دََّثَنا اْلِمْنَھ َأْعَمُش َح َلْیَماُن اْل دََّثَنا ُس و َحدََّثَنا َزاِئَدُة َح
َسُن       َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفَذَكَر َمعْ      اِب َح َسُن الثَِّی ٌل َح ُھ َرُج َل َل َناُه ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َوَتَمثَّ

  اْلَوْجِھ َوَقاَل ِفي اْلَكاِفِر َوَتَمثََّل َلُھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب
  

  حدیث صحیح
  

  :وروى مسلم
  
ال  حدثني عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا حماد بن زید حد  ] ٢٨٧٢[  ثنا بدیل عن عبد اهللا بن شقیق عن أبي ھریرة ق

سماء             ول أھل ال ال ویق ا وذكر المسك ق ب ریحھ ن طی إذا خرجت روح المؤمن تلقاھا ملكان یصعدانھا قال حماد فذكر م
ول                    م یق ھ عز وجل ث ى رب ھ إل ق ب ھ فینطل ت تعمرین ى جسد كن ك وعل ل األرض صلى اهللا علی ن قب روح طیبة جاءت م

سماء                انطلقوا بھ إلى   ول أھل ال ا ویق ا وذكر لعن ن نتنھ اد وذكر م ال حم افر إذا خرجت روحھ ق ال وإن الك  آخر األجل ق
ھ              رد رسول اهللا صلى اهللا علی رة ف و ھری ال أب روح خبیثة جاءت من قبل األرض قال فیقال انطلقوا بھ إلى آخر األجل ق

  وسلم ریطة كانت علیھ على أنفھ ھكذا 
  

  :وجاء في القرآن
  
  })٣٢( ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َن َتَتَوفَّاُھْم اْلَمالِئَكُة َطیِِّبیَن َیُقوُلوَن َسالٌم َعَلْیُكْم اْدُخُلوا اْلَجنََّةالَِّذی{

================================================================  
 

  :یر كابن كثیرنقل المسلمون قول الربي یھوذا ھاناسي، فقد جاء في كتب التفس: مالحظة

A
Text Box
 لقد ورد مثل الأعمى والأعرج في أبوكريفون حزقيال ، انظر James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha 1، حيث لدينا شذرات منه رواها إبيفانوس من آباء الكنيسة، في  Epiphanius, Against Heresies 64.70, 5 - 17 ، كما انتقل المثل إلى التملود البابلي في سنهدرين, Babylonian Talmud, Sanhedrin 91a, b



 ٤١٠

یختصم الناس یوم القیامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول : روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي اهللا عنھما أنھ قال
الروح للجسد أنت فعلت ویقول الجسد للروح أنِت أمرت وأنت سولت فیبعث اهللا ملكًا یفصل بینھما فیقول لھما إّن مثلكما كمثل رجل مقعد 

بصیر واَالخر ضریر دخال بستانًا فقال المقعد للضریر إني أرى ھھنا ثمارًا ولكن ال أصل إلیھا فقال لھ الضریر اركبني فتناولھا فركبھ 
 .یعني أن الجسد للروح كالمطیة وھي راكبھ، فتناولھا فأیھما المعتدي ؟ فیقوالن كالھما فیقول لھما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما

================================================================  
  :، ما ترجمتھ كالتاليDumahجاء في الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان ُدُوَمة 

  
شریرة   ھو  حسب القصص الشعبیة الیھودیة   ُدُوَمة ة، وال مالك مكلف بإیصال كل أرواح البشر، الخیرة إلى السعادة األبدی

ي         إلى الجحیم لیلقو  ھ ھي وضع أرواح األشرار ف سفلّي، ووظیفت الم ال ى الع ا مصیرھم، ویعلن عن قدوم أي وافد جدید إل
دما یجب أن ترجع األرواح        سبت، عن تجویف منجنیق ویلقیھم في عمق الجحیم، ویتكرر ھذا كل أسبوع عند نھایة یوم ال

  بعد یوم اإلرجاِء إلى مكان تعذیبھا، 
  

لَّ       أكلون                  یقود ُدُوَمة األرواَح ك ث ی ل، حی ٌر وحق ھ نھ َسوَّر ب اٌن ُم وتى، وھو مك اء الم ى ِفن وتى إل ة الم ساٍء خارَج مملك م
ى                        العودِة إل ون ب م ال ُیْلَزم وتى َعلَّھ دعو للم احثین ذكروا صالة شعبیة ت ؤلفین الب ن الم ر م ام، كثی ویشربون في سكون ت

ربِّ         ، ُدُوَمة وفقًا لألسطورة كان المالَك   ]المترجم_جھنم[جیھنّوم   راِر ال َل ق ا ھرب قبی ن لم ة  [الحارَس لمصر، لك معاقب
وراة     ن الت رجم _مصر حسب أسطورة سفر الخروج م وتى       ]المت ى أرواِح الم سفلي عل الم ال ي الع ھ ف م تعیین  Zohar( ، ت

ii.18a(و ماشڤیت وآف وفیماه الجالدون تحت إمرة ُدُوَمة ،.  
  

، وعندما ُتْسَحُب الروُح خارَج الجسِد من ِقَبِل مالِك الموِت، تظل قابعة  كذلك ھو اسم الواحد من أقسام جھنم السبعة ُدُوَمة
ة        ربِّ قائل ى ال ب؟   : "على األنف إلى أن یظھر التعفُن بھا، بعدھا تھرب في عویٍل، وتبكي إل ن ُأْجَل ى أی ا   "  إل وحاًال یجلبھ

ھ   _ )أوڤاڤارماڤيت( إلى فناء الموتى  ُدُوَمة ان أن اء األدی اب        الذي یرى بعض علم ي كت ھ ف شار إلی ر الم ھ المطھ دوا وكأن  یب
داء      األرواحُ ،حیث ُتْجَمعُ _ عھد إبراھیم األبوكریفي   ذه    : " وإن كانت الروُح لشخٍص صالح، یصدر الن اَل لھ سحوا المج اف

ة  روِح الطیب م ."  ال سكینة        ث َھ ال رى وج ا أن ت ة العلی سناِتھا، والدرج ًا لح رى وفق ى اخ رى إل ى أخ ة إل ن درج ع م ترتف
Shekinahانتھى (.  كانت الروح لشریٍر، تنحدر من درجٍة إلى أخرى تبعًا لسیئاِتھا ، وإن(  

  
ن مصادر اإلسالم       (وقد عرضنا ھذه األسطورة بالتفصیل في موضوعنا           ي الھاجادة مصدر م ة ف ألن اختصارھا  ) الجن

ى   بھذا الشكل ھو اختصار مخّل ومشوِّه لوضوح األسطورة الیھودیة، ومن یصرح للروح أو       یمنعھا ھو آدم المشرف عل
  .تلك العملیة حسب األسطورة الھاجادیة

  
================================================================  

  :بھا تفاصیل عن عذاب القبر) أساطیر الیھود(من ) قارون(ح رووفي ترجمتي لقصة ق -
  

یمِ   . ذنوِب قورَح وصحِبِھلم تكِف للتكفیِر عن _ رغَم ذلكَ _ ھذه المیتة الفظیعة   ي الجح ستمّر ف ذبون   . ألنَّ عقاَبھم ی م یع إنھ
ذي    ) المترجم_الشھر القمرّي العبرّي(وفي نھایة ثالثین یومًا    د الموضِع ال ، یقذفھم الجحیُم ثانیة قرَب سطِح األرِض، عن

سمع     من یضْع أذَنھ في ذلك الیوِم على األ      . اْبُتِلعوا عنَده  ك الموضع ی ى ذل وراة     ":لصراَخ  ارض عل موسى صادٌق، والت
 إلخ." .........صادقٌة، لكننا الكاذبون

  

اك                     ا ھن ة والجحیم، وذكرن ھ للجن ي أسطورة صعود موسى ورؤیت ة ف نم العبری ن صورة جھ ر ع وقد ذكرنا تفاصیل أكث
م ا     یاآل ھ    ات القرآنیة واألحادیث الكثیرة عن صفات جھنم في اإلسالم بما أغنى عن إعادة كل ھذا الك ا، فلیراجع ل ھن لطوی

  .القارئ ھناك



 ٤١١

  : وصحیح األحادیثنقارن مع ما جاء في القرآن
  

  : سبعة أبواب لجھنم-
  

  

  ٤٤- ٤٣: الِحْجر} )٤٤(َلَھا َسْبَعُة َأْبَواٍب ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُھْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ) ٤٣(َوِإنَّ َجَھنََّم َلَمْوِعُدُھْم َأْجَمِعیَن {
  
  

  :ن كثیر وغیره ھكذاھذه اآلیة یفسرھا اب
أي قد كتب لكل باب منھا جزء من أتباع إبلیس یدخلونھ ال } لكل باب منھم جزء مقسوم{ثم أخبر أن لجھنم سبعة أبواب  

ھ   ، وكل یدخل من باب بحسب عملھ ، أجارنا اهللا منھا  ، محید لھم عنھ   در عمل ي درك بق ة     . ویستقر ف ن علی ال إسماعیل ب ق
ال   :  الغنوي عن حطان بن عبد اهللا أنھ قال   كالھما عن أبي ھارون   ، وشعبة إن : سمعت علي بن أبي طالب وھو یخطب ق

ریم     . أبواب جھنم ھكذا ـ قال أبو ھارون ـ أطباقًا بعضھا فوق بعض   ي ی ن أب رة ب ن ھبی ، وقال إسرائیل عن أبي إسحاق ع
ض        : عن علي رضي اهللا عنھ قال      وق بع نم سبعة بعضھا ف واب جھ م الث   ، أب ىء األول ث ىء     فیمتل ى تمتل ث حت م الثال اني ث

  .كلھا
ة  ، ثم لظى ، أولھا جنھم: سبعة أبواب: وقال ابن جریج، سبعة أبواب سبعة أطباق  : وقال عكرمة    م الحطم سعیر  ، ث م ال ، ث

ادة  ، وكذا روي عن األعمش بنحوه أیضًا: وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه. ثم الھاویة، ثم الجحیم ، ثم سقر  ال قت : وق
  اهللا منازل بأعمالھم ھي و} ب لكل باب منھم جزء مقسوملھا سبعة أبوا{
  

  :وفي صحیح مسلم الحدیث الذي أورده ابن كثیر عند تفسیره ھذا التفسیر

  

ا                       ] ٢٨٤٥[  ادة سمعت أب ال قت ال ق رحمن ق د ال ن عب دثنا شیبان ب د ح ن محم ونس ب دثنا ی حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح
ذه     نضرة یحدث عن سمرة أنھ سمع نبي اهللا          ن تأخ نھم م ھ وم صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن منھم من تأخذه النار إلى كعبی

  إلى حجزتھ ومنھم من تأخذه إلى عنقھ 
    

حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوھاب یعنى بن عطاء عن سعید عن قتادة قال سمعت أبا نضرة یحدث  ] ٢٨٤٥ [ 
ھ    عن سمرة بن جندب أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ق  ى ركبتی ار إل ال منھم من تأخذه النار إلى كعبیھ ومنھم من تأخذه الن

  ومنھم من تأخذه النار إلى حجزتھ ومنھم من تأخذه النار إلى ترقوتھ 
  
  

  " :الكفر"ن القرآن أن النار دركات حسب درجات اإلساءة والشرور ومكذلك نعلم  -
  
  

  ١٤٥: النساء} )١٤٥(ْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُھْم َنِصیرًا ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِم{
  
  

  : قال البخاري
 

 َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا اللَّْیُث َحدََّثَنا اْبُن اْلَھاِد َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َخبَّاٍب َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ -  ٣٨٨٥
ُھ َأنَُّھ َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُذِكَر ِعْنَدُه َعمُُّھ َفَقاَل َلَعلَُّھ َتْنَفُعُھ َشَفاَعِتي َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفُیْجَعُل ِفي َضْحَضاٍح ِمْن َعْن

 ْبُن َحْمَزَة َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َحاِزٍم َوالدََّراَوْرِديُّ َعْن َیِزیَد ِبَھَذا َوَقاَل َتْغِلي ِمْنُھ النَّاِر َیْبُلُغ َكْعَبْیِھ َیْغِلي ِمْنُھ ِدَماُغُھ َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم
  ُأمُّ ِدَماِغِھ

  



 ٤١٢

ِث َحدََّثَنا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ُسْفَیاَن َحدََّثَنا َعْبُد اْلَمِلِك َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن اْلَحاِر-  ٣٨٨٣
َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َأْغَنْیَت َعْن َعمَِّك َفِإنَُّھ َكاَن َیُحوُطَك َوَیْغَضُب َلَك َقاَل ُھَو ِفي َضْحَضاٍح 

  ِفي الدََّرِك اْلَأْسَفِل ِمْن النَّاِرِمْن َناٍر َوَلْوَلا َأَنا َلَكاَن 
  

 َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َقاَل َسِمْعُت َأَبا ِإْسَحاَق َقاَل َسِمْعُت النُّْعَماَن َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى -  ٦٥٦١
  َن َأْھِل النَّاِر َعَذاًبا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َلَرُجٌل ُتوَضُع ِفي َأْخَمِص َقَدَمْیِھ َجْمَرٌة َیْغِلي ِمْنَھا ِدَماُغُھاللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ َأْھَو

  
ْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ  َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َرَجاٍء َحدََّثَنا ِإْسَراِئیُل َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْن النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َقاَل َسِم-  ٦٥٦٢

َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ َأْھَوَن َأْھِل النَّاِر َعَذاًبا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َرُجٌل َعَلى َأْخَمِص َقَدَمْیِھ َجْمَرَتاِن َیْغِلي ِمْنُھَما ِدَماُغُھ َكَما َیْغِلي اْلِمْرَجُل 
  َواْلُقْمُقُم

  
  :وقد رواه مسلم 

  
و        ]  ٢٠٩[  دثنا أب وحدثنا عبید اهللا بن عمر القواریري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك األموي قالوا ح

ا رسول اهللا ھل            ال ی ھ ق ب أن د المطل عوانة عن عبد الملك بن عمیر عن عبد اهللا بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عب
درك األسفل   نفعت أبا طالب بشيء فإنھ كان یحوطك ویغضب لك قال ن     عم ھو في ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في ال

  من النار 
  
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن عبد اهللا بن الحارث قال سمعت العباس یقول قلت        ] ٢٠٩[ 

ار                      ن الن ي غمرات م ھ ف م وجدت ال نع ك ق ھ ذل ان یحوطك وینصرك فھل نفع ب ك ى   یا رسول اهللا إن أبا طال ھ إل فأخرجت
  ضحضاح 

    
د اهللا           ] ٢٠٩ [  دثني عب ال ح ر ق ن عمی ك ب د المل وحدثنیھ محمد بن حاتم حدثنا یحیى بن سعید عن سفیان قال حدثني عب

ن            بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا وكیع عن سفیان بھذا اإلسناد ع
  لم بنحو حدیث أبي عوانة النبي صلى اهللا علیھ وس

    
دري أن رسول اهللا                ] ٢١٠ [  ي سعید الخ ن أب اب ع ن خب د اهللا ب ن عب اد ع ن الھ ن ب وحدثنا قتیبة بن سعید حدثنا لیث ع

غ                ار یبل ن ن ة فیجعل في ضحضاح م وم القیام ھ شفاعتي ی ھ تنفع ال لعل صلى اهللا علیھ وسلم ذكر عنده عمھ أبو طالب فق
  كعبیھ یغلي منھ دماغھ 

    
ن                           ] ٢١١[  ي صالح ع ن أب ن سھیل ب د ع ن محم ر ب دثنا زھی ر ح ي بكی ن أب ى ب دثنا یحی ي شیبة ح حدثنا أبو بكر بن أب

ل                     ذابا ینتع ار ع ى أھل الن ال إن أدن لم ق ھ وس دري أن رسول اهللا صلى اهللا علی ي سعید الخ النعمان بن أبي عیاش عن أب
  بنعلین من نار یغلي دماغھ من حرارة نعلیھ 

    
ن                      ] ٢١٢ [  ن ب دي ع ان النھ ي عثم ن أب دثنا ثابت ع ن سلمة ح اد ب دثنا حم ان ح دثنا عف وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح

  عباس أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال أھون أھل النار عذابا أبو طالب وھو منتعل بنعلین یغلي منھما دماغھ 
    

ا       وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ ال   ] ٢١٣ [  ال سمعت أب دثنا شعبة ق ر ح بن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعف
ار      إسحاق یقول سمعت النعمان بن بشیر یخطب وھو یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن أھون أھل الن

  عذابا یوم القیامة لرجل توضع في أخمص قدمیھ جمرتان یغلي منھما دماغھ 



 ٤١٣

ال                 وحدثنا أبو بكر بن أ  ] ٢١٣[  ال ق شیر ق ن ب ان ب ن النعم ي إسحاق ع ن أب ش ع ن األعم و أسامة ع دثنا أب یبة ح ي ش ب
ي             ا یغل ا دماغھ كم ي منھم ار یغل ن ن ان م رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إن أھون أھل النار عذابا من لھ نعالن وشرا ك

  المرجل ما یرى أن أحدا أشد منھ عذابا وإنھ ألھونھم عذابا 
  

  

  : بن حنبلوقال أحمد
  

  َعبَّاٍس اْبِن َعِن النَّْھِديِّ ُعْثَماَن َأِبي َعْن َثاِبٌت َأْخَبَرَنا َقاَل َحمَّاٌد َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا - ٢٥٠٤
  ِدَماُغُھ ِمْنُھَما َیْغِلي َناٍر ِمْن َنْعَلْیِن ُمْنَتِعٌل َوُھَو َطاِلٍب َأُبو َعَذاًبا النَّاِر َأْھِل َأْھَوُن َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  

  ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َأِبیِھ َعْن َعْجَلاَن اْبِن َعِن َیْحَیى َحدََّثَنا - ٩٢٠٧
  ِدَماُغُھ ِمْنُھَما َیْغِلي َنْعَلاِن َعَلْیِھ َعَذاًبا النَّاِر َأْھِل َأْھَوُن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن

  
  َقاَل اْلُخْدِريِّ َسِعیٍد َأِبي َعْن َنْضَرَة َأِبي َعْن اْلُجَرْیِريِّ َسِعیٍد َعْن َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َحدََّثَنا َقاَلا َوَعفَّاُن َحَسٌن َحدََّثَنا - ١٠٦٧٧ 

ى  النَّاِر ِفي َوِمْنُھْم ِدَماُغُھ ِمْنُھَما َیْغِلي َنْعَلاِن ِرْجَلْیِھ ِفي َرُجٌل َعَذاًبا النَّاِر َأْھِل َأْھَوُن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل  ِإَل
ي  َمْن َوِمْنُھْم اْلَعَذاِب ِإْجَراِء َمَع َكْعَبْیِھ ارِ  ِف ى  النَّ ھِ  ِإَل عَ  ُرْكَبَتْی َراءِ  َم َذابِ  ِإْج ْنُھمْ  اْلَع نْ  َوِم رَ  َم ي  اْغُتِم ارِ  ِف ى  النَّ ھِ  ِإَل عَ  َأْرَنَبِت  َم
دْ  َمْن َوِمْنُھْم اْلَعَذاِب ِإْجَراِء َمَع َصْدِرِه ِإَلى النَّاِر ِفي ُھَو َمْن َوِمْنُھْم اْلَعَذاِب ِإْجَراِء رَ  َق ي  اْغُتِم ارِ  ِف الَ  النَّ انُ  َق عَ  َعفَّ َراءِ  َم  ِإْج
  اْغُتِمَر َقْد اْلَعَذاِب

  
  

یؤتى : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ت البناني، عن أنس بن مالك قالحدثنا یزید، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثاب -
ھل مّر بك ؟ ھل رأیت خیرًا قط: یا ابن آدم: بأنعم أھل الدنیا من أھل النار یوم القیامة، فیصبغ في النار صبغة، ثم یقال لھ

یا ابن :  الجنة، فیصبغ في الجنة صبغة، فیقال لھویؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنیا من أھل؟ فیقول ال واهللا یارب؟ نعیم قط
  ".ال واهللا یا رب ما مّر بي بؤس قط، وال رأیت شدة قط: فیقول؟ ھل مرت بك شدة قط؟ آدم ھل رأیت بؤسًا قط

  
  

  :وروى اإلمام مسلم
  
ي سع                      ] ١٨٣[  ن أب سار ع ن ی ن عطاء ب ن أسلم ع د ب ن زی سرة ع ن می ص ب دثني حف ال ح ید وحدثني سوید بن سعید ق

ال رسول اهللا                 ة ق وم القیام ا ی رى ربن ا رسول اهللا ھل ن الوا ی لم ق الخدري أن ناسا في زمن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ة           صلى اهللا علیھ وسلم نعم قال ھل تضارون في رؤیة الشمس بالظھیرة صحوا لیس معھا سحاب وھل تضارون في رؤی

ة إال  القمر لیلة البدر صحوا لیس فیھا سحاب قالوا ال یا    رسول اهللا قال ما تضارون في رؤیة اهللا تبارك وتعالى یوم القیام
ر اهللا        د غی كما تضارون في رؤیة أحدھما إذا كان یوم القیامة أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد فال یبقى أحد كان یعب

ان یع         ن ك ق إال م م یب ى إذا ل ر أھل       سبحانھ من األصنام واألنصاب إال یتساقطون في النار حت اجر وغب ر وف ن ب د اهللا م ب
د               ن صاحبة وال ول ذ اهللا م ا اتخ ذبتم م ال ك الكتاب فیدعى الیھود فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر بن اهللا فیق
م بعضھا بعضا                    ا سراب یحط ار كأنھ ى الن ردون فیحشرون إل یھم أال ت شار إل قنا فی فماذا تبغون قالوا عطشنا یا ربنا فاس

ذ            فیتساق ا اتخ ذبتم م م ك ال لھ ن اهللا فیق سیح ب طون في النار ثم یدعى النصارى فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد الم
ى             ردون فیحشرون إل یھم أال ت شار إل ال فی ا فاسقنا ق ا ربن اهللا من صاحبة وال ول فیقال لھم ماذا تبغون فیقولون عطشنا ی

اجر           جھنم كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا فیتساقط       ر وف ن ب الى م د اهللا تع ان یعب ن ك ق إال م م یب ى إذا ل ون في النار حت
الوا           د ق ت تعب أتاھم رب العالمین سبحانھ وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فیھا قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كان

یئا        یا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كنا إلیھم ولم نصاحبھم فیقول أنا ربكم فیقو      اهللا ش شرك ب ك ال ن اهللا من وذ ب ون نع ل
ال      مرتین أو ثالثا حتى إن بعضھم لیكاد أن ینقلب فیقول ھل بینكم وبینھ آیة فتعرفونھ بھا فیقولون نعم فیكشف عن ساق ف



 ٤١٤

ر                اء إال جعل اهللا ظھ اء وری سجد اتق ان ی ن ك ى م سجود وال یبق ھ بال سھ إال أذن اهللا ل اء نف ن تلق ه یبقى من كان یسجد هللا م
ال                ا أول مرة فق ي رأوه فیھ ي صورتھ الت طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه ثم یرفعون رءوسھم وقد تحول ف
ا                  ا رسول اهللا وم ل ی لم قی لم س م س ون اللھ شفاعة ویقول نم وتحل ال ى جھ أنا ربكم فیقولون أنت ربنا ثم یضرب الجسر عل

ون بنجد فیھا شویكة یقال لھا السعدان فیمر المؤمنون كطرف  الجسر قال دحض مزلة فیھ خطاطیف وكاللیب وحسك تك      
ى إذا     العین وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جھنم حت

ؤمنین               ن الم ي استقصاء الحق م دة هللا ف ا ش وم  خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بیده ما منكم من أحد بأشد من هللا ی
رفتم             ن ع وا م م أخرج ال لھ ون فیق ا ویصلون ویحج صومون معن انوا ی ا ك ون ربن ار یقول ي الن ذین ف ة إلخوانھم ال القیام

 وإلى ركبتیھ ثم یقولون ربنا ما بقي فیھا ھثیرا قد أخذت النار إلى نصف ساقیفتحرم صورھم على النار فیخرجون خلقا ك     
ون           أحد ممن أمرتنا بھ فیقول ارجعوا فمن وجد    م یقول را ث ا كثی أخرجوه فیخرجون خلق ر ف ن خی ار م ال دین تم في قلبھ مثق

أخرجوه فیخرجون          ر ف ن خی ار م ربنا لم نذر فیھا أحدا ممن أمرتنا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دین
بھ مثقال ذرة من خیر فأخرجوه خلقا كثیرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیھا ممن أمرتنا أحدا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قل      

دیث                     ذا الح م تصدقوني بھ ول إن ل دري یق و سعید الخ ان أب را وك ا خی ذر فیھ م ن ا ل ون ربن م یقول را ث ا كثی فیخرجون خلق
فیقول اهللا عز وجل }  إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجرا عظیما { فاقرؤوا إن شئتم    

م         شفعت المالئكة وش   ا ل ا قوم ار فیخرج منھ ن الن فع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إال أرحم الراحمین فیقبض قبضة م
ل               ي حمی ة ف ا تخرج الحب یعملوا خیرا قط قد عادوا حمما فیلقیھم في نھر في أفواه الجنة یقال لھ نھر الحیاة فیخرجون كم

ون      السیل أال ترونھا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما یكون إلى     ى الظل یك ا إل الشمس أصیفر وأخیضر وما یكون منھ
ة ھؤالء          ابھم الخواتم یعرفھم أھل الجن أبیض فقالوا یا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادیة قال فیخرجون كاللؤلؤ في رق

و              وه فھ ا رأیتم ة فم وا الجن ول ادخل م یق دموه ث ون   عتقاء اهللا الذین أدخلھم اهللا الجنة بغیر عمل عملوه وال خیر ق م فیقول  لك
ول        ذا فیق ن ھ ربنا أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین فیقول لكم عندي أفضل من ھذا فیقولون یا ربنا أي شيء أفضل م
ت            شفاعة وقل ي ال دیث ف ذا الح رضاي فال أسخط علیكم بعده أبدا قال مسلم قرأت على عیسى بن حماد زغبة المصري ھ

د   لھ أحدث بھذا الحدیث عنك أنك سمعت من  ن خال  اللیث بن سعد فقال نعم قلت لعیسى بن حماد أخبركم اللیث بن سعد ع
ا رسول اهللا                ا ی ال قلن ھ ق دري أن ي سعید الخ بن یزید عن سعید بن أبي ھالل عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أب

وم صحو       دیث    أنرى ربنا قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھل تضارون في رؤیة الشمس إذا كان ی ا ال وسقت الح قلن
ا                   م م م لك ال لھ دموه فیق دم ق وه وال ق ر عمل عمل حتى انقضى آخره وھو نحو حدیث حفص بن میسرة وزاد بعد قولھ بغی
ا             ون ربن ث فیقول دیث اللی ي ح یس ف سیف ول ن ال د م شعرة وأح رأیتم ومثلھ معھ قال أبو سعید بلغني أن الجسر أدق من ال

  مین وما بعده فأقر بھ عیسى بن حمادأعطیتنا ما لم تعط أحدا من العال
  

فمنھم من أخذتھ النار إلى أنصاِف  (ھة لما في صحیح مسلم، لكن عندھم النسائّي وابن ماجة بألفاظ مشاِب أحمد ووقد رواه 
  )ساقیھ، ومنھم من أخذتھ إلى كعبیھ

  
  : وأنھ یتم إلقاء الكفار والعاصین في النار لیھووا فیھا-
  
ِحُدوَن ِفي آَیاِتَنا ال َیْخَفْوَن َعَلْیَنا َأَفَمْن ُیْلَقى ِفي النَّاِر َخْیٌر َأْم َمْن َیْأِتي آِمنًا َیْوَم اْلِقَیاَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّھ ِبَما ِإنَّ الَِّذیَن ُیْل{

  ٤٠: فصلت} )٤٠(َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 
  
َوَما َأْدَراَك َما ِھَیْھ ) ٩(َفُأمُُّھ َھاِوَیٌة ) ٨(َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُھ ) ٧(یَشٍة َراِضَیٍة َفُھَو ِفي ِع) ٦(َفَأمَّا َمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُھ {
  ١١-٦: القارعة} )١١(َناٌر َحاِمَیٌة ) ١٠(
  

  .أي أم رأسھ: أمھ
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 :وروى البخاري
  

إبراھیم، عن عیسى بن طلحة التیمي، حدثني ابن أبي حازم، عن یزید، عن محمد بن :  حدثني إبراھیم بن حمزة-  ٦٤٧٧
  :عن أبي ھریرة

إن العبد لیتكلم بالكلمة، ما یتبین فیھا، یزل بھا في النار أبعد مما بین : ( سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
  ).المشرق

  
نار، عن أبیھ، عن أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا، یعني ابن دی: سمع أبا النضر:  حدثني عبد اهللا بن منیر-  ٦٤٧٨

  صالح، عن أبي ھریرة،
إن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان اهللا، ال یلقي لھا باًال، یرفع اهللا بھا درجات، : ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

  ).وإن العبد لیتكلم بالكلمة من سخط اهللا، ال یلقي لھا باًال، یھوي بھا في جھنم
  

  :وروى مسلم
  
ع         حد ] ٢٨٤٤[   ا م ال كن رة ق ثنا یحیى بن أیوب حدثنا خلف بن خلیفة حدثنا یزید بن كیسان عن أبي حازم عن أبي ھری

م               ا اهللا ورسولھ أعل ال قلن ذا ق ا ھ درون م لم ت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى اهللا علیھ وس
  ي النار اآلن حتى انتھى إلى قعرھا قال ھذا حجر رمى بھ في النار منذ سبعین خریفا فھو یھوى ف

  
ن       ] ٢٩٨٨[   حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا بكر یعني بن مضر عن بن الھاد عن محمد بن إبراھیم عن عیسى بن طلحة ع

ین المشرق        ا ب د م ار أبع أبي ھریرة أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن العبد لیتكلم بالكلمة ینزل بھا في الن
  ب والمغر

    
راھیم               ] ٢٩٨٨ [  ن إب د ب ن محم اد ع ن الھ د ب ن یزی دراوردي ع وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزیز ال

ا                       ا فیھ ین م ا یتب ة م تكلم بالكلم د لی ال إن العب لم ق ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی رة أن رس ي ھری ن أب عن عیسى بن طلحة ع
  غرب یھوى بھا في النار أبعد ما بین المشرق والم

  

   
   
   
   
   
   

A
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 ٤١٦

صة  صة ق صة ق عودق عودص عودص ي  ص راھیم ف ي   إب راھیم ف ي   إب راھیم ف راھیم    إب یة إب فر وص راھیم   س یة إب فر وص راھیم   س یة إب فر وص س
   محمدمحمدمحمدقصة معراج قصة معراج قصة معراج در در در ااامصمصمصمن من من    األبوكریفياألبوكریفياألبوكریفي

  
  مرشد إلى اإللحادكتب 

  
   األبوكریفي)راھیمبعھد إ(تعود أصال إلى كتابویختصرھا ھذه القصة التي یترجمھا لویس جینزبرج 

  
الموت (بعنوان  ) إبرھیم(من فصل   في قصة طویلة     رب  ) النذیر ب ھ        أن ال راھیم بأن الغ إب ل إلب یس میخائی أرسَل مالك رئ

ده أن              ان یری ھ وك ي شكل رجل رحب ب حان وقت موتھ، وكانت مھمتھ قبض روحھ، وعندما شاھده إبراھیم في تنكره ف
: یركب معھ على دابة فرفض وسارا حتى البیت، وفي الطریق سمع موسى غناًء من شجرة ضخمة من فرع منھا قال لھ    

ا       ."  أدیَت الذي ُأرِسْلَت لھ  أنت مقدس، ألنك  " سمع م م ی ًا أن ضیفھ ل ھ ظان فعلم إبراھیم أنھ سیموت وأخفى ما سمع في قلب
ك القصعة،           . سمعھ ھو  ي تل سلھا ف دمي ضیف سیغ عندما كان إبراھیم یأمر ابنھ إسحاق بوضع ماء قال لھ أن تلك آخر ق

راھیم           ف المعشر         مما جعل إسحاق یبكي، واستحیى المالُك من قول األمر إلب ًا لطی ي مضیافًا طیب د النب ھ وج ار ألن واحت
رب                       شیر ال دة لیست ك المائ ى تل وس عل ل الجل ھ، فصعد المالك سریعًا قب ي بیت ي األسفل ف ة ف دة حافل ھ مائ وكان قد قدم ل

ا   ویسألھ ماذا یفعل ولیساعده على إحراجھ وتردده، وعند المائدة جعل اهللا روحًا في فم المالك لتأكل الطعام بدالً      ھ بینم  من
وم                ة لن وا غرف دما ترك وم بع ت الن د وق م عن شربون، ث أكلون وال ی ھو یتظاھر باألكل معھم على المائدة ألن المالئكة ال ی

ل أن      : "الضیف جعل الرُب إسحاَق یرى حلمًا أثناء نومھ جعلھ یخرج من غرفتھ فزعًا باكیًا قائالً  ي قب ا أب ي ألمسك ی دعن
ي            وھكذا جعل الر  ." یأخذوك مني  دھم المالك ف وا وقل ھ سارة، فبك ھ وألم ذا ألبی ل ھ اه سیموت وینق ب إسحاق یفھم أن أب

ین        ع المالك م م نمط بكائھم، لكن سارة من خالل كالم المالك وسماعھا لھ علمت أنھ مالك وأنھ نفس الذي سبق أن زارھ
د            ًا عن ذا،      اآلخرین عند بلوطات ممرا فأشارت إلى إبراھیم من طرف خفّي للذھاب خارج ره ب ھ وتخب دث مع اب، لتتح الب

د بلوطات       فقال ھو اآلخر أنھ أدرك أیضًا أنھ المالك عندما غسل قدمیھ إذ شعر في قلبھ أنھما نفس القدمین التي غسل عن
راھیم سترفع     ]...... قبل تدمیر قرى سدوم وعمورة[ممرا، والذي ذھب مع اآلخر إلنقاذ لوط   أن إب َم ب ویفسر المالُك الحل

  .إلخ القصة...... اهللا، وسیظل جسده المیت على األرضروحھ إلى
  

وتمنى إبراھیم من الرب قبل موتھ أن یرى كل مخلوقات اهللا في الجنة واألرض، ونقل المالُك میخائیل طلَبھ إلى الرب 
  ]ي خلیل اهللایعني خلیلھ أ.[الذي وافَق علیھ وأمر المالَك بطاعتھ في كل ما یطلب إبراھیم منھ، وأن یتعامل معھ كصدیقھ

  
  )إبراھیم یشاھد المساء واألرض(
  

ًا، وش            ع ستین مالك سماء م ي ال اده ف ى األرض، سواء      افحملھ میخائیل على عربة الكروبیم، وق ي عل یاء الت ھد كل األش
ى     ت إل ة، فالتف رأة متزوج ع ام ِسفاح م ة ال ب جریم ًال یرتك رأى رج ى األرض ف فل عل ى األس ر إل سیئة، نظ دة أو ال الجی

ھ    میخائی أمر ب ا ی ل مھم ل لعم ر میخائی د أم رب ق ا، ألن ال ورًا والتھمتھم ار ف ت ن ا فنزل ار إلھالكھم ال ن ره بإرس ل وأم
  . إبراھیم

راھیم          أمر إب زٍل ف رون خالل من رأى لصوصًا یحف ةً  ف ى        : نظر ثانی ن الصحراء وتمزقھم إل أتي م ة ت دع الوحوش البری
ن الصحراء والت      ورًا م ة ف ى          أشالء، فخرجت وحوش البری ِدمون عل ًا ُیق ى أسفل، ورأى ناس وھم، نظر مرة أخرى إل ھم

  .دع األرض تفتح فمھا وتبتلعھم، وكما قال ابتلعتھم األرُض أحیاًء: ارتكاب جریمة قتٍل، فأمر
  

ین،        : "ثم تحدث الرُب إلى میخائیل    ى اآلثم ھ شفقة عل یس ل ھ ل أعْد إبراھیَم إلى بیتھ وال تدعھ یدور على كل األرض، ألن
  ."عندي شفقة علیھم، ألنھم قد یتوبون ویحیون ویندمون على ذنوبھم، فُیْنَقذونلكني 
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ى كل األرواح،           م عل ان الحك ى مك راھیم إل ب إب ة، وجل ق      لذا دار میخائیل بالعرب داھما طری راھیم طریقین إح رأى إب ، ف
ق ال       . كرب وضیقة واألخرى واسعة وعریضة   ى الطری دھما واسع یوصل إل ابین أح اك ب اب ضیق    ورأى ھن واسعة، وب

ة            . یوصل إلى الطریق الضیقة    ھ مھیب ت ھیئت ذھب وكان ى كرسي مرصع بال سًا عل ابین رجًال جال ورأیت ھناك خارج الب
دد               . كھیبة السید  ة الع ًا أخرى وھي قلیل ت أرواح اب الواسع، ورأی ن الب ورأیت أرواحًا كثیرة تسوقھا المالئكة وُتدِخلھا م

ذین          . الباب الضیق تحملھا المالئكة وُتدِخلھا في      ذھبي أن ال ى الكرسي ال ستویًا عل ان م ذي ك ب ال ولما رأى الرجل العجی
یدخلون من الباب الضیق قلیلون، والذین یدخلون من الباب الواسع كثیرون، أمسك حاًال ھذا الرجل العجیب شعر رأسھ     

ان      ولما رأى أرواح. وجانَبي لحیتھ وألقى بنفسھ من الكرسي إلى األرض ینوح ویندب       اب الضیق ك ن الب دخل م ًا كثیرة ت
ن   : ثم استفھم إبراھیم من رئیس المالئكة وقال لھ. یقوم من على األرض ویجلس على كرسیھ مھلالً   رئیس، م یا موالي ال

ھ                ال ل ل؟ فق رح ویھل ول وأخرى یف ارة یبكي ویول و ت د وھ ذا المج ل ھ شخص   : ھذا الرجل العجیب الموشح بمث ذا ال إن ھ
ھ      ) المالك(المجرد من الجسد     لوا من . ھو آدم، أول شخص ُخلق، وھو في ھذا المجد العظیم یشاھد العالم ألن الجمیع تناس

ضیق           اب ال سرور، ألن الب ن ال ًال م ًا ومھل فإذا رأى أرواحًا كثیرة تدخل من الباب الضیق یقوم ویجلس على كرسیھ فرح
س    . إلى جنة النعیمھو باب الصالحین المؤدي إلى الحیاة، والذین یدخلون منھ یذھبون          رى األنف ھ ی ولھذا السبب یفرح ألن

وًال           . تفوز بالنجاة  ًا ومول ى األرض باكی سھ عل ي بنف ف شعر رأسھ ویلق ولما یرى أنفسًا كثیرة تدخل من الباب الواسع ینت
  .بُحرقة، ألن الباب الواسع ھو باب الخطاة الذي یؤدي إلى الھالك والعقاب األبدي

  
دخل   . ال تخف وال تحزن: " حیث قال لھلكبر جثتھ فیطمئنھ اهللا  یستطیع دخول الفردوسنھ ال أل إبراھیمفیحزن سوف ت ف

  ."دون تعویق، وكل الذین مثلك
  

اس        ال الن ة أعم د المالئك ارة    . وبعد ھنیھة دخل السماء الثانیة ونظر المیزان یزن فیھ أح ك العب ص تل ان   «ون یًا ك إن كرس
ساً         ان جال ابین، وك ع             موضوعًا في وسط الب ان رفی ن ذھب وكت ا م ور وكلھ شبھ البل دة ت ھ مائ ب، وأمام ھ رجل عجی .  علی

م        . وعلى المائدة كتاب ُسمكھ ست أذرع وعرضھ عشر أذرع   ر وقل ة وحب ان یمسكان بورق سارھا مالك ا وی ى یمینھ . وعل
سو      . وأمام المائدة مالٌك یشبھ النور یمسك میزانًا بیده         ات الق ھ عالم ار علی ن ن ة والفظاظة والغلظة   وعلى الیسار مالك م

ان  . یمسك بوقًا فیھ نار آكلة، المتحان الخطاة   وكان الرجل العجیب الجالس على الكرسي یدین ویمتحن األرواح، والمالك
اس     ال الن سّجالن أعم ان وی سار یكتب ین والی ن الیم ذان ع ال     . الل سّجل األعم ب وی ین یكت ى الیم ذي عل الك ال ان الم فك

زن األرواح،      . لیسار یكتب الخطایاالصالحة، والمالك الذي على ا  ان ی زان فك دة والممسك المی أما المالك الذي أمام المائ
ة   . والمالك الناري الممسك بالنار كان یمتحن األرواح       یس المالئك ل رئ ي     : فاستفھم إبراھیم من میخائی یاء الت ذه األش ا ھ م

ة   یس المالئك ھ رئ ال ل شاھدھا؟ فق راھیم   : ن ل إب ا الفاض راه أیھ ا ت واب  إن م اب والث ساب والعق و الح اب (» ھ د «كت عھ
  ).١٢ فصل ١ كتاب» إبراھیم

  
ل             ھ میخائی ك، فأجاب ن سبب ذل ل ع سأل میخائی ي الوسط، ف ألن القاضي  : "الحظ إبراھیم أن روحًا ُحِكَم علیھا أن تظل ف

َذتْ            ى القاضي وال ُأْنِق لَِّمْت إل ا ال ُس ساویات، إنھ راھ  ."  وجد سیئاتھا وحسناتھا مت ال إب ل ق ذه    : "یم لمیخائی ا نصلي لھ دعن
َذْت بصالِتھ   ." الروح، ونرى ما إذا كان الرب سیستمع لنا  د ُأنِق . ، وعندما نھضوا من صالتھم خبََّره میخائیل أن الروح ق

ردوس         ي الف ل   . وأخذھا مالٌك لوضعھا ف راھیم لمیخائی ال إب ھ         : "ق تمس شفقَتھ ونتوسل لرحمت ربَّ ونل دعو ال ضًا ن م أی ھل
ى                  ألرواح اآل  ة إل ذین مزقتھم الوحوش البری ار والل ا الن ذْیِن التھمتھم ُتھم، الل ُتھم وأھلك ي غضبي لعن الفًا ف ذین س ثمین الل

  .اآلن اعلم أني ارتكبُت خطیئة أمام السید ربنا. أشالء واللذین ابتلعتھم األرض، بسبب كلماتي
  

ا     سماء ق ن ال وت م اء ص راھیم، ج یس وإب الك رئ شتركة للم صالة الم د ال ى   : "ئًالبع غیُت إل د أص راھیم، لق راھیم، إب إب
صالِتَك، وقد سامحَتَك على خطیئِتَك، واللذین تظن أني أھلكتھم، قد دعوتھم وجلبتھم إلى الحیاة بحناني الفائق، ألن ھناك      

  .أواٌن للعقاب في الدینونة، أما اللذین أھلكُتھم وھم أحیاٌء فأنا لن أعاقَبھم عند موِتھم
  

ا الحزن وأفاضت              عندما أعاد میخا   د أھلكھ راھیم، لق ع إب دث م د ح ا ق م م م تعل ئیُل إبراھیَم إلى بیتھ، وجدوا سارة میتة، ل
  .روَحھا
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تقول األسطورة أن إبراھیم كان یرفض منذ زیارة المالك رئیس میخائیل لھ أن یموت بشدة، حتى لما ظھر لھ الموت في    
ذي            ن الموت ال دال م دیع ب ر ومنظر ب ھ عبی ف ل ك         شكل لطی م ذل م، ورغ ساد والمرض والخوف واألل اس بالف دث للن یح

ساَده  (یستمر إبراھیم في الرفض، ثم طلب إبراھیم من الموت أن ُیظِھر لھ شكَلھ الحقیقي     ھ ف ، فعرض رأسین   )أن ُیظِھر ل
ات             ّي للموت م ذا المنظر الحقیق ذین شاھدوا ھ راھیم الل دم إب ن  أحدھما كان رأس ثعبان، واآلخر مثل السیف، كل خ وا، لك

امھم، أزال         رب أق رب وال إبراھیم ما كانت نظرات الموت قادرة على التسبب بمغادرة روِحھ جسَده، صلى إبراھیم إلى ال
ى           د الموجھین إل دیح والتمجی الربُّ روَح إبراھیَم كما لو كان حلمًا، والمالك رئیس میخائیل أخذھا إلى الفردوس، بعد الم

وا    ذین جلب ة الل ن المالئك رب م ذا    ال ائًال ھك ربِّ، ق ى صوُت ال دھا أت راھیم للصالة، بع ى إب دما انحن راھیم، وبع : روح إب
، ]حضن إسحاق  [خذوا صدیقي إبراھیم إلى الفردوس، حیث مسكن أتقیائي ومساكن قدیسيَّ إسحاَق ویعقوَب في حضنھ      "

  .حیث ال بالَء وال حزَن وال تنھَد، فقط سالٌم وابتھاٌج وحیاٌة ال نھائیة
  

في یوم الدینونة . راھیم لم ینتِھ بموتھ، وكما توسََّط في ھذا العالم لآلثمین، كذلك سوف یتوسط لھم في العالم اآلتي  نشاط إب 
  .سیجلس عند بوابة الجحیم، ولن یترك اللذین حفظوا شریعة الختان یدخلون إلى ھناك

  
/ ٣ج/عربیة كتابات ما بین العھدین لالطالع على النص الكامل لسفر وصیة إبراھیم، یرجى العودة إلى ترجمتھ ال

  ٥٢٧ص
  
  : محمد من تلك القصةاقتبسھبعض ما *
  

ذلك  .... {: الثریة جدًا بشكل ضعیف خائب، فقالھاجادیةأشار القرآن بشكل مختصر بائس إلى تلك األسطورة ال       -أوًال وك
  ٧٥: سورة األنعام} )٧٥ (واألرض ولیكون من الموقنین نري إبراھیم ملكوت السماء

  
ت موازین          { ٨-١٠١:٦ورد في سورة القارعة      -انیًاث ن خفَّ ا م شة راضیة، وأم ي عی و ف ھ فھ ھ  فأما من ثقلت موازین ھ فأمُّ

  .وال لزوم ألن نذكر كل ما ورد في األحادیث بخصوص المیزان الكثیرة، ألنھا معروفة ،وغیرھا من آیات. }ھاویة

صین     وذكر بعد ھذا أن إبراھیم رأى أن الروح التي         -ثالثًا ن المخلَّ تكون أعمالھا الصالحة والطالحة متساویة ال ُتحسب م
ا  {٧: وھذا المذھب یشبھ ما ورد في سورة األعراف. »وال من الھالكین، ولكنھا تقیم في موضع وسط بین االثنین       وبینھم

   }حجاب، وعلى األعراف رجال

ي مصر         فیتَّضح مما تقدم أن محمدًا اقتبس مسألة المیزان الذي ذكره في الق     ف ف ذي ُأل اب الموضوع ال ذا الكت ن ھ رآن م
و  د    ٤٠٠نح ریتھ أو أح ت س ي كان ة الت ة القبطی ن ماری اب م ذا الكت ضمون ھ رف م ھ ع ح أن رة، واألرج ل الھج نة قب  س

ل،            . المسیحیین السابقین المساعدین لھ    وراة واإلنجی ن الت ست م راھیم لی د إب ي عھ واردة ف زان ال غیر أن منشأ قضیة المی
شأ ن من ھ ولك دًا عنوان دیم ج اب ق وات«ھا كت اب األم دة  » كت صریین عب ور الم ي قب د ف ط الی رة بخ سخ كثی ھ ُن دت من ُوج

تھم واسمھ         . األصنام  د آلھ دون أن أح انوا یعتق دماء المصریین ك وتى، ألن ق ع الم اب م ذا الكت وا ھ ھ، » تحوتي «ودفن ألَّف
وتھم         د م ھ بع تعلم من ى ال اجون إل وتى یحت وا أن الم ي أو . وزعم مھما      ١٢٥ل فصل  وف ین اس اب صورة إلھ ذا الكت ن ھ  م

ھ آخر        . وضعا في كفة من ھذا المیزان قلب رجل بار صالح توفي  » أنبو«و» حور« ال إل ة األخرى تمث ي الكف ووضعا ف
  .فكان یقید أعمال المیت في سجل» تحوت«أما إلھھم . أو الصدق» معت«من آلھتھم اسمھ 

ات       » عھد إبراھیم«لمیزان من كتاب فیتضح مما ذكر أن القرآن اتخذ مسألة ا     ن الروای أخوذة م ھ م زان فی سألة المی وأن م
ي                   ة ف دماء المصریین المدوَّن ادات ق ن اعتق ف م ى الخل سلف إل ن ال وات  «الشفاھیة التي وصلت م اب األم و   » كت ذي ھ ال

   .مصدر ذكر المیزان األصلي

ًا راج آدم   -رابع ة المع ي لیل دًا رأى ف ث أن محم ي األحادی ل     وورد ف رح ویھل رى یف ول وأخ ي ویول ارة یبك شر ت أب الب
ى        «:حیث یقول ) البخاري ومسلم ومسند أحمد وكتب السنن     ( ھ وعل ى یمین د عل دنیا إذا رجل قاع فلما فتح علونا السماء ال

ل شمالھ بكى          . یساره أسودة  ال . إذا نظر ِقبل یمینھ ضحك، وإذا نظر ِقب صالح     : فق ن ال صالح واالب النبي ال ًا ب ت . مرحب  قل
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ة، واألسودة        : من ھذا؟ قال  : لجبرائیل ھذا آدم، وھذه األسودة عن یمینھ وعن شمالھ نسم بنیھ، فأھل الیمین منھم أھل الجن
  .»فإذا نظر عن یمینھ ضحك، وإذا نظر عن شمالھ بكى. التي عن شمالھ أھل النار

  .ان ب اإلسراءرواه البخاري في ك الصالة ب كیف فرضت الصلوات في اإلسراء، ومسلم في ك اإلیم

  )١١ فصل ١ كتاب ( ما یماثلھ كما رأینا فيفقد ورد فیھ» عھد إبراھیم«وأصل ھذا الحدیث أیضًا من كتاب 

ھ                      -خامسًا ن ھشام أن ث وسیرة اب ب األحادی ي كت د ف ول محم ذكرنا بق ا، ی ھ فیھ ي تحدث شجرة الت ة ال راھیم ألغنی  سماع إب
  .تھ النبویة في مكةیعرف أشجارًا وحجارة كن یسلمنَّ علیھ قبل بعث

  :فروى ابن إسحاق في السیرة النبویة

ض           وحدثني: قال ابن إسحاق     ن بع ًة، ع ان واعی ي ، وك ة الثقف ن جاری عبد الملك بن ُعَبْید الّلھ بن أبي سفیان بن العالء ب
 :أھل العلم 

ھ    أن رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم حین أراده الّلھ بكرامتھ ، وابتدأه بالنبوة، كان      ى تحسََّر عن إذا خرج لحاجتھ أبعَد حت
ال          لم بحجر وال شجر، إال ق ھ وس ھ صلى اهللا علی : البیوُت ، وُیفضى إلى ِشعاب مكة وبطون أودیتھا، فال یمر رسول الّل

ال ی       : قال . السالُم علیك یا رسوَل الّلھ    ھ ، ف ھ وشمالھ وخلف ن یمین ھ ، وع رى فیلتفُت رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم حوَل
إال الشجَر والحجارة، فمكث رسول الّلھ صلى اهللا علیھ وسلم كذلك یرى ویسمع ، ما شاء الّلُھ أن یمكَث ، ثم جاءه جبریل  

  .علیھ السالم بما جاءه من كرامة الّلھ ، وھو بحراء في شھر رمضان 
  

  :وروى مسلم في صحیحھ
  
ن          وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا یحیى بن أبي بك     ] ٢٢٧٧[  ن حرب ع دثني سماك ب ان ح ن طھم راھیم ب ن إب یر ع

ي              ل أن أبعث إن ي قب سلم عل ان ی ة ك را بمك ي ألعرف حج لم إن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق مرة ق ن س جابر ب
  .ألعرفھ اآلن

  
 ٢/١٤٦ والبیھقي في دالئل النبوة٢٠ والدارمي٤/٧٠ والحاكم ١٠٥ -٩٥ -٨٩/ ٥ وأحمد ٣٦٢٤وقد رواه الترمذي 

ھ،        -دسًاسا ذا أوان موت ا        مسألة أن إبراھیم لما سمع ما تقول الشجرة علم أن ھ دًا لم ث أن محم ھ األحادی ا تزعم ذكرنا بم  ی
اً     {أنزلت علیھ اآلیة   ھ وأن    } الیوَم أكملُت لكم دیَنكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیُت لكم اإلسالَم دین ذا أذان بموت م أن ھ عل

وداع   قد ُنِعَي إلى موتھ، فقال في أكثر م         ي حجة ال : ن مرة ما یدل على أن ھذا وقت اقتراب موتھ الوشیك، كمثل ما قالھ ف
سیر  . لعلي ال ألقاكم بعد عامي ھذا، وزیارتھ للبقیع مدفن شھداء معركة بدر، وغیرھا من قصص في األحادیث       وانظر تف

ان   . جاورأیت الناس یدخلون في دین اهللا أفوا. إذا جاء نصر اهللا والفتح{ابن عباس آلیة     ھ ك فسبح بحمد ربك واستغفره إن
  .في تفسیره آلیة األولى} توابا

ة معراجھ األسطوریة       -سابعًا ي رحل سادسة ف ھ   قارن رفع الرب إلبراھیم مع ما یقولھ محمد من أنھ لقاه في السماء ال  وأن
  . طواال حولھ أطفال الجنةثم إدخالھ الجنة مع ما یرویھ محمد أنھ رآه في الجنة رجال عمالقًا. رحب بھ وحیاه وامتدحھ

  :فروى البخاري
  

  :حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب قال: حدثنا جریر بن حازم:  موسى بن إسماعیلحدثنا - ١٣٨٦
ال          ھ، فق ا بوجھ ل علین ا    : ( كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم إذا صلى صالة، اقب ة رؤی نكم اللیل ن رأى م ال ). م إن رأى  : ق ف

ا   : (فسألنا یوما فقال  ).  شاء اهللا  ما: (أحد قصھا، فیقول   نكم رؤی ا ). ھل رأى أحد م ال : قلن ین     : (ال، ق ة رجل ت اللیل ي رأی لكن
د                  ن حدی وب م ده كل ائم، بی إذا رجل جالس، ورجل ق ى األرض المقدسة، ف ض   ) أتیاني فأخذا بیدي، فأخرجاني إل ال بع ق
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ذا،       إنھ یدخل ذلك الكوب في شدقھ حتى یبلغ قفاه، ثم     : (أصحابنا عن موسى   دقھ ھ ئم ش ك، ویلت ل ذل یفعل بشدقھ اآلخر مث
انطلق، فانطلقنا، حتى أتینا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسھ   : ما ھذا؟ قاال  : قلت. فیعود فیصنع مثلھ  

ئم رأسھ        ى یلت ، بفھر، أو صخرة، فیشدخ بھا رأسھ، فإذا ضربھ تدھده الحجر، فانطلق إلیھ لیأخذه، فال یرجع إلى ھذا، حت
اال : وعاد رأسھ كما ھو، فعاد إلیھ فضربھ، قلت      ور، أعاله ضیق وأسفلھ          : من ھذا؟ ق ل التن ب مث ى ثق ا إل ق، فانطلقن انطل

واسع، یتوقد تحتھ نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، حتى كادوا أن یخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فیھا، وفیھا رجال ونساء عراة،         
 قال یزید ووھب ابن -تى أتینا على نھر من دم فیھ رجل قائم، وعلى وسط النھر انطلق، فانطلقنا، ح: من ھذا؟ قاال : فقلت

إذا أراد أن یخرج      -جریر، عن جریر بن حازم       ي النھر، ف ذي ف  وعلى شط النھر رجل بین یدیھ حجارة، فأقبل الرجل ال
ھ بحجر، فیرجع ك          ي فی ت   رمى الرجل بحجر في فیھ، فرده حیث كان، فجعل كلما جاء لیخرج رمى ف ان، فقل ا ك ن  : م م

انطلق، فانطلقنا، حتى انتھیا إلى روضة خضراء، فیھا شجرة عظیمة، وفي أصلھا شیخ وصبیان، وإذا رجل      : ھذا؟ قاال 
ا رجال                   ا، فیھ ط أحسن منھ م أر ق ي دارا، ل شجرة، وأدخالن ي ال ي ف دھا، فصعدا ب ار یوق ھ ن ین یدی قریب من الشجرة، ب

ا شیوخ       شیوخ، وشباب ونساء وصبیان، ثم أخرجا  أدخالني دارا، ھي أحسن وأفضل، فیھ ني منھا فصعدا بي الشجرة، ف
نعم، أما الذي رایتھ یشق شدقھ فكذاب، یحدث بالكذبة، فتحمل : قاال. طوفتماني اللیلة، فأخبراني عما رأیت  : وشباب، قلت 

م  عنھ حتى تبلغ اآلفاق، فیصنع بھ إلى یوم القیامة، والذي رأیتھ یشدخ رأسھ، فرجل علمھ ا     هللا القرآن، فنام عنھ باللیل، ول
شیخ        ا، وال وا الرب یعمل فیھ بالنھار، یفعل بھ إلى یوم القیامة، والذي رأیتھ في الثقب فھم الزناة، والذي رأیتھ في النھر آكل

دار األ   ى  في أصل الشجرة إبراھیم علیھ السالم، والصبیان حولھ فأوالد الناس، والذي یوقد النار مالك خازن النار، وال ول
التي دخلت دار عامة المؤمنین، وأما ھذه الدار فدار الشھداء، وأنا جبریل، وھذا مكیائیل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي،     

و استكملت         : دعاني أدخل منزلي، قاال: ذاك منزلك، قلت: فإذا فوقي مثل السحاب، قاال  ستكملھ، فل م ت ر ل ك عم ي ل ھ بق إن
  ).أتیت منزلك

  
  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

  َقاَل اْلَفَزاِريُّ ُجْنُدٍب ْبُن َسُمَرُة َحدََّثَنا اْلُعَطاِرِديِّ َرَجاٍء َأِبي َعْن َعْوٌف َحدََّثَنا َجْعَفٍر ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا - ١٩٢٣٦
 َیُقصَّ َأْن اللَُّھ َشاَء َمْن َعَلْیِھ َفَیُقصُّ َقاَل ُرْؤَیا ُكْمِمْن َأَحٌد َرَأى َھْل ِلَأْصَحاِبِھ َیُقوُل ِممَّا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َكاَن
 َعَلى َناَأَتْی َوِإنَّا َمَعُھَما اْنَطَلْقُت َوِإنِّي اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َوِإنَُّھَما اْبَتَعَثاِني َوِإنَُّھَما آِتَیاِن اللَّْیَلَة َأَتاِني ِإنَُّھ َغَداٍة َذاَت َلَنا َقاَل َوِإنَُّھ َقاَل

 َھاُھَنا اْلَحَجُر َفَیَتَدْھَدُه َرْأَسُھ ِبَھا َفَیْثَلُغ ِلَرْأِسِھ ِبالصَّْخَرِة َعَلْیِھ َیْھِوي ُھَو َوِإَذا ِبَصْخَرٍة َعَلْیِھ َقاِئٌم آَخُر َوِإَذا ُمْضَطِجٍع َرُجٍل
 ُقْلُت َقاَل اْلُأوَلى اْلَمرََّة َفَعَل َما ِمْثَل ِبِھ َفَیْفَعُل َعَلْیِھ َیُعوُد ُثمَّ َكاَن َكَما َرْأُسُھ َیِصحَّ َحتَّى ِإَلْیِھ َیْرِجُع َفَما َیْأُخُذُه اْلَحَجَر َفَیْتَبُع

 ِمْن ِبَكلُّوٍب َعَلْیِھ َقاِئٌم آَخُر اَوِإَذ ِلَقَفاُه ُمْسَتْلٍق َرُجٍل َعَلى َفَأَتْیَنا َمَعُھَما َفاْنَطَلْقُت اْنَطِلْق اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َقاَل َھَذاِن َما اللَِّھ ُسْبَحاَن
 اْلَجاِنِب ِإَلى َیَتَحوَُّل ُثمَّ َقاَل َقَفاُه ِإَلى َوَعْیَناُه َقَفاُه ِإَلى َوَمْنِخَراُه َقَفاُه ِإَلى ِشْدَقُھ َفُیَشْرِشُر َوْجِھِھ ِشقَّْي َأَحَد َیْأِتي ُھَو َوِإَذا َحِدیٍد
 َما ِمْثَل ِبِھ َفَیْفَعُل َیُعوُد ُثمَّ َكاَن َكَما اْلَأوَُّل َیِصحَّ َحتَّى اْلَجاِنِب َذِلَك ِمْن َیْفُرُغ َفَما اْلَأوَِّل ِباْلَجاِنِب َفَعَل َما ِمْثَل ِبِھ َفَیْفَعُل اْلآَخِر
 َقاَل التَّنُّوِر ِبَناِء ِمْثِل َعَلى َفَأَتْیَنا َفاْنَطَلْقَنا َقاَل اْنَطِلْق اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َقاَل َھَذاِن َما اللَِّھ ُسْبَحاَن ُقْلُت َقاَل اْلُأوَلى اْلَمرََّة ِبِھ َفَعَل

 َأْسَفَل ِمْن َلِھیٌب َیْأِتیِھْم ُھْم َوِإَذا ُعَراٌة َوِنَساٌء ِرَجاٌل ِفیِھ َفِإَذا َفاطََّلْعُت َقاَل َوَأْصَواٌت َلَغٌط ِفیِھ َوِإَذا َقاَل َأنَُّھ َوَأْحَسُب َعْوٌف
 َأنَُّھ َحِسْبُت َنَھٍر َعَلى َفَأَتْیَنا َفاْنَطَلْقَنا َقاَل اْنَطِلْق اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َقاَل َھُؤَلاِء َما ُقْلُت َقاَل َضْوَضْوا اللََّھُب َذِلَك َأَتاُھْم َفِإَذا ُھْمِمْن

 َحَجًرا َحَجًرا َفُیْلِقُمُھ َفاُه َلُھ َفَیْفَغُر اْلِحَجاَرَة َجَمَع َقْد الَِّذي الرَُّجُل َذِلَك ِتيَیْأ ُثمَّ َیْسَبُح َرُجٌل النََّھِر ِفي َوِإَذا الدَِّم ِمْثِل َأْحَمَر َقاَل
 اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َقاَل اَھَذ َما ُقْلُت َقاَل َحَجًرا َوَأْلَقَمُھ َفاُه َلُھ َفَغَر ِإَلْیِھ َرَجَع ُكلََّما ِإَلْیِھ َیْرِجُع ُثمَّ َیْسَبُح َما َفَیْسَبُح َفَیْنَطِلُق َقاَل

 َقاَل َحْوَلَھا َوَیْسَعى َیُحشَُّھا َلُھ َناٍر ِعْنَد ُھَو َفِإَذا َمْرآًة َرُجًلا َراٍء َأْنَت َما َكَأْكَرِه اْلَمْرآِة َكِریِھ َرُجٍل َعَلى َفَأَتْیَنا َفاْنَطَلْقَنا اْنَطِلْق
 َبْیَن َوِإَذا َقاَل الرَِّبیِع َنْوِر ُكلِّ ِمْن ِفیَھا ُمْعِشَبٍة َرْوَضٍة َعَلى َفَأَتْیَنا َفاْنَطَلْقَنا َقاَل اْنَطِلْق َطِلْقاْن ِلي َقاَلا َقاَل َھَذا َما َلُھَما ُقْلُت

 َقطُّ َرَأْیُتُھْم ِوْلَداٍن َأْكَثِر ِمْن ِلالرَُّج َحْوَل َوِإَذا السََّماِء ِفي ُطوًلا َرْأَسُھ َأَرى َأْن َأَكاُد َلا َطِویٌل َقاِئٌم َرُجٌل الرَّْوَضِة َظْھَراَنْي
 َقطُّ َدْوَحًة َأَر َلْم َعِظیَمٍة َدْوَحٍة ِإَلى َفاْنَتَھْیَنا َفاْنَطَلْقَنا َقاَل اْنَطِلْق اْنَطِلْق ِلي َقاَلا َقاَل َھُؤَلاِء َوَما َھَذا َما َلُھَما ُقْلُت َقاَل َوَأْحَسِنِھ

 اْلَمِدیَنِة َباَب َفَأَتْیَنا ِفضٍَّة َوَلِبٍن َذَھٍب ِبَلِبٍن َمْبِنیٍَّة َمِدیَنٍة ِإَلى َفاْنَتَھْیُت ِفیَھا َفاْرَتَقْیَنا ِفیَھا اْرَق ِلي َفَقاَلا َقاَل َسَنَأْح َوَلا ِمْنَھا َأْعَظَم
 َلُھْم َفَقاَلا َقاَل َراٍء َأْنَت َما َكَأْقَبِح َوَشْطٌر َراٍء َأْنَت َما َكَأْحَسِن ْمَخْلِقِھ ِمْن َشْطٌر ِرَجاًلا ِفیَھا َفَلِقیَنا َفَدَخْلَنا َلَنا َفُفِتَح َفاْسَتْفَتْحَنا

 ُثمَّ ِفیِھ َفَوَقُعوا َفَذَھُبوا َقاَل اْلَبَیاِض ِفي اْلَمْحُض ُھَو َكَأنََّما َیْجِري ُمْعَتِرٌض َصِغیٌر َنَھٌر َفِإَذا النََّھِر َذِلَك ِفي َفَقُعوا اْذَھُبوا
 َفَبْیَنَما َقاَل َمْنِزُلَك َوَھَذاَك َعْدٍن َجنَُّة َھِذِه ِلي َفَقاَلا َقاَل ُصوَرٍة َأْحَسِن ِفي َوَصاُروا َعْنُھْم السُّوُء َذِلَك َذَھَب َوَقْد ِإَلْیَنا ُعواَرَج
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 ٤٢١

 َقاَلا َقاَل َفَلَأْدُخُلُھ َذَراِني ِفیُكَما اللَُّھ َباَرَك َلُھَما ُقْلُت َقاَل َكَمْنِزُل َھَذاَك ِلي َقاَلا اْلَبْیَضاِء الرََّباَبِة ِمْثُل َقْصٌر َفِإَذا ُصُعًدا َبَصِري
 اْلَأوَُّل ُجُلالرَّ َأمَّا َسُنْخِبُرَك ِإنَّا َأَما ِلي َقاَلا َقاَل َرَأْیُت الَِّذي َھَذا َفَما َعَجًبا اللَّْیَلِة ُمْنُذ َرَأْیُت َفِإنِّي َقاَل َداِخُلُھ َوَأْنَت َفَلا اْلآَن ِلي

 َأَتْیَت الَِّذي الرَُّجُل َوَأمَّا اْلَمْكُتوَبِة الصََّلَواِت َعْن َوَیَناُم َفَیْرُفُضُھ اْلُقْرآَن َیْأُخُذ َرُجٌل َفِإنَُّھ ِباْلَحَجِر َرْأُسُھ ُیْثَلُغ َعَلْیِھ َأَتْیَت الَِّذي
 َوَأمَّا اْلآَفاَق َتْبُلُغ اْلَكِذَبَة َفَیْكِذُب َبْیِتِھ ِمْن َیْغُدو الرَُّجُل َفِإنَُّھ َقَفاُه ِإَلى َوَمْنِخَراُه َقَفاُه ِإَلى َوَعْیَناُه َقَفاُه ِإَلى ِشْدُقُھ ُیَشْرَشُر َعَلْیِھ

 َوُیْلَقُم النََّھِر ِفي َیْسَبُح الَِّذي الرَُّجُل َوَأمَّا يَوالزََّواِن الزَُّناُة َفِإنَُّھْم التَّنُّوِر ِبَناِء ِمْثِل ِبَناٍء ِفي الَِّذیَن اْلُعَراُة َوالنَِّساُء الرَِّجاُل
 الَِّذي الطَِّویُل الرَُّجُل َوَأمَّا َجَھنََّم َخاِزُن َماِلٌك َفِإنَُّھ َیُحشَُّھا النَّاِر ِعْنَد الَِّذي اْلَمْرآِة اْلَكِریُھ الرَُّجُل َوَأمَّا الرَِّبا آِكُل َفِإنَُّھ اْلِحَجاَرَة

 َبْعُض َفَقاَل َقاَل اْلِفْطَرِة َعَلى َماَت َمْوُلوٍد َفُكلُّ َحْوَلُھ الَِّذیَن اْلِوْلَداُن َوَأمَّا السََّلام َعَلْیِھ ِإْبَراِھیُم َفِإنَُّھ الرَّْوَضِة ِفي َتَرَأْی
 َكاَن الَِّذیَن اْلَقْوُم َوَأمَّا اْلُمْشِرِكیَن َوَأْوَلاُد َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ ىَصلَّ اللَِّھ َرُسوُل َفَقاَل اْلُمْشِرِكیَن َوَأْوَلاُد اللَِّھ َرُسوَل َیا اْلُمْسِلِمیَن

  َعْنُھْم اللَُّھ َفَتَجاَوَز َسیًِّئا َوآَخَر َصاِلًحا َعَمًلا َخَلُطوا َفِإنَُّھْم َقِبیًحا َوَشْطٌر َحَسًنا ِمْنُھْم َشْطٌر
 َفَیَتَدْھَدُه َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن َسُمَرَة َعْن َرَجاٍء َأِبي َعْن َعْوٍف َعْن ِبِھ ْخِبُرُی َعبَّاٍد ْبِن َعبَّاِد ِمْن َسِمْعت
  َعبَّاٍد َفَصاَحِة ِمْن َأَتَعجَُّب َفَجَعْلُت َأِبي َقاَل َھاُھَنا اْلَحَجُر

  
  

ث محم            -ثامنًا ع أحادی ابین م اره،          قارن قصة الطریقین والب ة بالمك ة ضیقة محفوف ق الجن ن أن طری رة ع ھ الكثی د وأمثال
  فعلى سبیل المثال ال الحصر،.بالشھوات واللذاتوطریق النار واسعة مزدانة 

  

  :روى البخارّي

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ  :حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة:  إسماعیل قال   حدثنا - ٦٤٨٧ 
  ).حجبت النار بالشھوات، وحجبت الجنة بالمكاره (:وسلم قال

  
  :  روى مسلمو 
  
ال رسول           ] ٢٨٢٢[  ال ق ك ق ن مال س ب ن أن د ع حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحمی

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات 

ا اآلن لألسف         وتوجد أمثال وتشبیھات محمدیة      ذا الموضوع ال أذكرھ ن ھ ل ع ن حنب د ب ام أحم . خصوصًا في مسند اإلم
  :لكن منھا ھذا الحدیث

ْیٍر  َحدََّثَنا اْلَحَسُن ْبُن َسوَّاٍر َأُبو اْلَعَلاِء َحدََّثَنا َلْیٌث َیْعِني اْبَن َسْعٍد َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح َأنَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن ُجَب- ١٦٩٧٦
  َحدََّثُھ َعْن َأِبیِھ َعْن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن اْلَأْنَصاِريِّ

َواٌب                ا َأْب وَراِن ِفیِھَم صَِّراِط ُس ْي ال ى َجْنَبَت ْسَتِقیًما َوَعَل َراًطا ُم َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َضَرَب اللَُّھ َمَثًلا ِص
وا َوَداٍع            ُمَفتََّحٌة َوعَ  ا َتَتَفرَُّج ا َوَل صَِّراَط َجِمیًع وا ال اُس اْدُخُل ا النَّ وُل َأیَُّھ َلى اْلَأْبَواِب ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة َوَعَلى َباِب الصَِّراِط َداٍع َیُق

َلاُم       َیْدُعو ِمْن َجْوِف الصَِّراِط َفِإَذا َأَراَد َیْفَتُح َشْیًئا ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب َقاَل َوْیَحَك لَ    صَِّراُط اْلِإْس ُھ َوال ُھ َتِلْج َك ِإْن َتْفَتْح ُھ َفِإنَّ ا َتْفَتْح
لَّ                 زَّ َوَج ِھ َع اُب اللَّ صَِّراِط ِكَت ى َرْأِس ال دَّاِعي َعَل َك ال اَلى َوَذِل ِھ َتَع َوالسُّوَراِن ُحُدوُد اللَِّھ َتَعاَلى َواْلَأْبَواُب اْلُمَفتََّحُة َمَحاِرُم اللَّ

  ْوَق الصَِّراِط َواِعُظ اللَِّھ ِفي َقْلِب ُكلِّ ُمْسِلٍمَوالدَّاِعي َف

ستدرك      / ١إسناده حسن وصحیح لغیره كما قال الشیخ المحقق شعیب األرنؤوط ،ورواه الترمذّي في سننھ والحاكم في الم
٧٣  
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 ٤٢٢

  :وروى الترمذي في جامعھ

  اَن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو َحدََّثَنا َأُبو َسَلَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا َأُبو ُكَرْیٍب َحدََّثَنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْیَم- ٢٥٥٩
ى مَ                    ا َوِإَل ْر ِإَلْیَھ اَل اْنُظ ِة َفَق ى اْلَجنَّ َل ِإَل َل ِجْبِری اَر َأْرَس َة َوالنَّ ُھ اْلَجنَّ َق اللَّ ا َخَل ا َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلمَّ

ا           ٌد ِإلَّ ا َأَح ْسَمُع ِبَھ ا َی َك َل اَل َفَوِعزَِّت َأْعَدْدُت ِلَأْھِلَھا ِفیَھا َقاَل َفَجاَءَھا َوَنَظَر ِإَلْیَھا َوِإَلى َما َأَعدَّ اللَُّھ ِلَأْھِلَھا ِفیَھا َقاَل َفَرَجَع ِإَلْیِھ َق
اَل اْرجِ          اِرِه َفَق ْت ِباْلَمَك ا َفُحفَّ َأَمَر ِبَھ ْت               َدَخَلَھا َف ْد ُحفَّ َي َق ِإَذا ِھ ا َف َع ِإَلْیَھ اَل َفَرَج ا َق ا ِفیَھ َدْدُت ِلَأْھِلَھ ا َأْع ى َم اْنُظْر ِإَل ا َف ْع ِإَلْیَھ

ا      ِباْلَمَكاِرِه َفَرَجَع ِإَلْیِھ َفَقاَل َوِعزَِّتَك َلَقْد ِخْفُت َأْن َلا َیْدُخَلَھا َأَحٌد َقاَل اْذَھْب ِإَلى النَّاِر َفاْنُظْر ِإَلْیھَ   ا ِفیَھ َدْدُت ِلَأْھِلَھ ا َأْع ى َم ا َوِإَل
ْع                      اَل اْرِج شََّھَواِت َفَق ْت ِبال ا َفُحفَّ َأَمَر ِبَھ ْدُخَلَھا َف ٌد َفَی ا َأَح ْسَمُع ِبَھ ا َی َك َل َفِإَذا ِھَي َیْرَكُب َبْعُضَھا َبْعًضا َفَرَجَع ِإَلْیِھ َفَقاَل َوِعزَِّت

  ِعزَِّتَك َلَقْد َخِشیُت َأْن َلا َیْنُجَو ِمْنَھا َأَحٌد ِإلَّا َدَخَلَھاِإَلْیَھا َفَرَجَع ِإَلْیَھا َفَقاَل َو

  َقاَل َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح

  وھو كما قال: قال علماء الحدیث

  

  :ورواه أبو داود في سننھ

ِد      - ٤٧٤٤ ْن ُمَحمَّ اٌد َع دََّثَنا َحمَّ َمِعیَل َح ُن ِإْس ى ْب دََّثَنا ُموَس َرةَ      َح ي ُھَرْی ْن َأِب َلَمَة َع ي َس ْن َأِب ٍرو َع ِن َعْم   ْب
اَل      اَء َفَق مَّ َج َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلمَّا َخَلَق اللَُّھ اْلَجنََّة َقاَل ِلِجْبِریَل اْذَھْب َفاْنُظْر ِإَلْیَھا َفَذَھَب َفَنَظَر ِإَلْیَھا ُث

اَء       َأْي َربِّ وَ   مَّ َج ِعزَِّتَك َلا َیْسَمُع ِبَھا َأَحٌد ِإلَّا َدَخَلَھا ُثمَّ َحفََّھا ِباْلَمَكاِرِه ُثمَّ َقاَل َیا ِجْبِریُل اْذَھْب َفاْنُظْر ِإَلْیَھا َفَذَھَب َفَنَظَر ِإَلْیَھا ُث
َر        َفَقاَل َأْي َربِّ َوِعزَِّتَك َلَقْد َخِشیُت َأْن َلا َیْدُخَلَھا َأَحٌد َقالَ      َذَھَب َفَنَظ ا َف اْنُظْر ِإَلْیَھ ْب َف ُل اْذَھ ا ِجْبِری  َفَلمَّا َخَلَق اللَُّھ النَّاَر َقاَل َی

ْب فَ          ُل اْذَھ ا ِجْبِری اَل َی مَّ َق شََّھَواِت ُث َذَھَب   ِإَلْیَھا ُثمَّ َجاَء َفَقاَل َأْي َربِّ َوِعزَِّتَك َلا َیْسَمُع ِبَھا َأَحٌد َفَیْدُخُلَھا َفَحفََّھا ِبال ا َف اْنُظْر ِإَلْیَھ
  َفَنَظَر ِإَلْیَھا ُثمَّ َجاَء َفَقاَل َأْي َربِّ َوِعزَِّتَك َلَقْد َخِشیُت َأْن َلا َیْبَقى َأَحٌد ِإلَّا َدَخَلَھا

  حدیث حسن صحیح

  .ورواه النسائي في ك األیمان والنذور ب الحلف بعزة اهللا تعالى، بما ال حاجة لتكراره ھنا

ى الھالك                ١٣( :ص العھد الجدید  ویشابھ ھذا ن   ؤدي ال ذي ی ق ال اب ورحب الطری ھ واسع الب اب الضیق ألن ن الب وا م ادخل
ھ           ١٤وكثیرون ھم الذین یدخلون منھ    ذین یجدون م ال ون ھ اة وقلیل ى الحی ؤدي إل ذي ی ق ال اب و أكرب الطری  )ما أضیق الب

  ١٤-١٣: ٧متى 

  
  :مثل ع آیات قرآنیة، قارن ما قالھ الرب في األسطورة إلبراھیم م-تاسعًا

  
ي   ) ٢٩(َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة َمْرِضیًَّة ) ٢٧(َیا َأیَُّتَھا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة  { ي َجنَِّت } )٣٠(َواْدُخِل

  ،٣٠ -٢٧: الفجر
  ت كثیرة، بنفس اللفظ أو نحوه في آیا} ال خوٌف علیھم وال ھم یحزنون... { واآلیة 
   ،٢٦ -٢٥: الواقعة} )٢٦(ِإالَّ ِقیًال َسالمًا َسالمًا ) ٢٥(ال َیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغوًا َوال َتْأِثیمًا { واآلیة 

  ،٤٤: األحزاب} )٤٤( َلُھْم َأْجرًا َكِریمًا َتِحیَُّتُھْم َیْوَم َیْلَقْوَنُھ َسالٌم َوَأَعدَّ{واآلیة
اٍب           َجنَّاُت َعْدٍن َیْدخُ  {واآلیات   لِّ َب ْن ُك ْیِھْم ِم ْدُخُلوَن َعَل ُة َی اِتِھْم َواْلَمالِئَك ْم َوُذرِّیَّ ) ٢٣(ُلوَنَھا َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِھْم َوَأْزَواِجِھ

   ،٢٤ -٢٣: الرعد} )٢٤(َسالٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر 
  ١٣: اإلنسان} )١٣(َراِئِك ال َیَرْوَن ِفیَھا َشْمسًا َوال َزْمَھِریرًا ُمتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اَأل{ واآلیة 

  



 ٤٢٣

د               -عاشرًا ث محم ًا بأحادی ذكرنا قطع اة، ی ذه الحی  ما یقولھ الرب إلبراھیم في األسطورة عن أنھ ال یعاقب من یھلكھ في ھ
  :الصحیحة

  
ر   روى البخاري   -٦٥٣ و٦٥٢  ي بك ولى أب مي، م ن س ك، ع ن مال ة، ع دثنا قتیب ي   ح ن أب سمان، ع الح ال ي ص ن أب ، ع

  :ھریرة
بینما رجل یمشي بطریق، وجد غصن شوك على الطریق فأخره، فشكر اهللا لھ : (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال   

سة  : (ثم قال  ).فغفر لھ  ي سبیل اهللا           : الشھداء خم شھید ف دم، وال ق، وصاحب الھ خ  ).  ....المطعون، والمبطون، والغری إل
  الحدیث

  
ال       البخاري أیضًا    وروى - ٧٢٠ رة ق ي ھری ن أب ي صالح، ع ي    :حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن سمي، عن أب ال النب ق

  إلخ الحدیث ...).الغرق، والمطعون، والمبطون، والھدم: الشھداء: (صلى اهللا علیھ وسلم
  

ا یقصد ك         وقولھ بطن ربم ي ال ھ    المطعون أي المصاب بالطاعون، والمبطون أي المصاب بمرض ف د وتلیف أمراض الكب
  . وبعض األحادیث أضافت المحروق أو الحریق والتي تموت في الطلق أي وضعھا لطفلھا .وما شابھ

  
  :وروى النسائي في سننھ

  
  اٍل َعْن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَیَة َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َقاَل َحدََّثَنا َبِقیَُّة َقاَل َحدََّثَنا َبِحیٌر َعْن َخاِلٍد َعْن اْبِن َأِبي ِبَل- ٣١١٣

َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیْخَتِصُم الشَُّھَداُء َواْلُمَتَوفَّْوَن َعَلى ُفُرِشِھْم ِإَلى َربَِّنا ِفي الَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمْن الطَّاُعوِن       
ُروا   َفَیُقوُل الشَُّھَداُء ِإْخَواُنَنا   ا اْنُظ ُقِتُلوا َكَما ُقِتْلَنا َوَیُقوُل اْلُمَتَوفَّْوَن َعَلى ُفُرِشِھْم ِإْخَواُنَنا َماُتوا َعَلى ُفُرِشِھْم َكَما ُمْتَنا َفَیُقوُل َربَُّن

  َذا ِجَراُحُھْم َقْد َأْشَبَھْت ِجَراَحُھْمِإَلى ِجَراِحِھْم َفِإْن َأْشَبَھ ِجَراُحُھْم ِجَراَح اْلَمْقُتوِلیَن َفِإنَُّھْم ِمْنُھْم َوَمَعُھْم َفِإ
  

  حدیث صحیح
  

ھ    ما قالھ النص في خاتمھ عن شفاعة إبراھیم، یقارن بأحادیث محمد   -حادي عشر  ة وأحادیث وم القیام   عن مكانة إبراھیم ی
ي     ات  حیث ُیخِرج كل عصاة المسلمین من جھنم حتى یصل إلى إخراج من في قلبھ مثقال حبة خردل من إیمان، وف  روای

  .من قال ال إلھ إال اهللا
  

  : عن مكانة إبراھیم یوم القیامةومن روایات البخاري
  

ا سفیان  :  محمد بن كثیر   حدثنا - ٣٣٤٩ ال     : أخبرن ان ق ن النعم رة ب دثنا المغی اس        : ح ن عب ن اب ر، ع ن جبی دثني سعید ب ح
  رضي اهللا عنھما،

كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا {: راة غرال، ثم قرأإنكم محشورون حفاة ع: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال     
اعلین  ا ف أقول     . }كن شمال، ف م ذات ال ذ بھ ن أصحابي یؤخ ا م راھیم، وإن إناس ة إب وم القیام ن یكسى ی حابي : وأول م أص

ا   وكنت {: إنھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم، فأقول كما قال العبد الصالح  : أصحابي، فیقول  علیھم شھیدا م
  ).} الحكیم- إلى قولھ -دمت فیھم 

  
اس رضي        : أخبرنا المغیرة بن النعمان قال : حدثنا شعبة :  حدثنا أبو الولید   -  ٤٦٥٢ ن عب ن اب ر، ع ن جبی سمعت سعید ب

  :اهللا عنھما قال
اة عراة         : ( خطب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال  ى اهللا حف م محشورون إل اس، إنك ا الن ا أیھ ال   ی م ق ا  {: غرال، ث كم

راھیم،   : إلى آخر اآلیة، ثم قال. }بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین      ة إب أال وإن أول الخالئق یكسى یوم القیام
ال : أال وإنھ یجاء برجال من أمتي فیؤخذ بھم ذات الشمال، فأقول         دك،      : یا رب أصیحابي، فیق دثوا بع ا أح دري م ك ال ت إن
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ل              {:  العبد الصالحقالفأقول كما   ى ك ت عل یھم وأن ب عل ت الرقی ت أن وفیتني كن ا ت یھم فلم ا دمت ف وكنت علیھم شھیدا م
  ).إن ھؤالء لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم: فیقال. }شيء شھید

  
  

  : ما رواه البخاري،ومن أحادیث شفاعة محمد
  

ْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعیَّاٍش َعْن ُحَمْیٍد َقاَل َسِمْعُت َأَنًسا َرِضَي اللَُّھ  َحدََّثَنا ُیوُسُف ْبُن َراِشٍد َحدََّثَنا َأ-  ٧٥٠٩
ِخْل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ َعْنُھ َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة ُشفِّْعُت َفُقْلُت َیا َربِّ َأْد

َخْرَدَلٌة َفَیْدُخُلوَن ُثمَّ َأُقوُل َأْدِخْل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ َأْدَنى َشْيٍء َفَقاَل َأَنٌس َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َأَصاِبِع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ 
  َعَلْیِھ َوَسلََّم

  
ن أھل البصرة،    : حدثنا معبد بن ھالل العنزي قال: حدثنا حمَّاد بن زید: ان بن حرب  حدثنا سلیم  - ٧٥١٠ اجتمعنا ناس م

اه                     ي قصره، فوافقن إذا ھو ف شفاعة، ف دیث ال ن ح ا ع سألھ لن ھ، ی اني إلی ت الُبن ا بثاب ا معن ك، وذھبن فذھبنا إلى أنس بن مال
ال     : ا لثابتیصلي الضحى، فاستأذنَّا فأذن لنا وھو قاعد على فراشھ، فقلن    شفاعة، فق دیث ال ن ح : ال تسألھ عن شيء أول م

  :یا أبا حمزة، ھؤالء إخوانك من أھل البصرة، جاؤوك یسألونك عن حدیث الشفاعة، فقال
ون    : ( حدثنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم قال   أتون آدم فیقول ض، فی ي بع ا   : إذا كان یوم القیمة ماج الناس بعضھم ف اشفع لن

ول          ل: إلى ربك، فیقول  راھیم، فیق أتون إب رحمن، فی ل ال ھ خلی إبراھیم فإن یكم ب ن عل ا، ولك یكم     : ست لھ ن عل ا، ولك ست لھ ل
ول     : بموسى فإنھ كلیم اهللا، فیأتون موسى، فیقول   سى فیق أتون عی ھ، فی ھ روح اهللا وكلمت : لست لھا، ولكن علیكم بعیسى فإن

أ            أتونني، ف لم، فی ي         : قوللست لھا، ولكن علیكم بمحمد صلى اهللا علیھ وس ي، ویلھمن ؤذن ل ي فی ى رب ا، فأستأذن عل ا لھ أن
ك،      : محامد أحمده بھا ال تحضرني اآلن، فأحمده بتلك المحامد، وأخرُّ لھ ساجدًا، فیقال  سمع ل ل ُی ع رأسك وق یا محمد ارف

ان،  انطلق فأخرج منھا من كان في قلبھ مثقال شع: یا رب، أمتي أمتي، فیقال   : وسل ُتعط، واشفع ُتَشفَّع، فأقول     یرة من إیم
ط،     : فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرُّ لھ ساجدًا، فیقال       ك، وسل ُتع سمع ل یا محمد ارفع رأسك، وقل ُی

ال    : واشفع ُتَشفَّع، فأقول  ي، فیق ي أمت ا رب أمت ان،            : ی ن إیم ة م ال ذرة أو خردل ھ مثق ي قلب ان ف ن ك ا م أخرج منھ ق ف انطل
ط،     : فأحمده بتلك المحامد ثم أخر لھ ساجدًا، فیقال  فأنطلق فأفعل، ثم أعود      ك، وسل ُتع سمع ل یا محمد ارفع رأسك، وقل ُی

ن            : یا رب أمتي أمتي، فیقول: واشفع ُتَشفَّع، فأقول  ة خردل م ال حب ى مثق ى أدن ى أدن ھ أدن ي قلب ان ف ن ك انطلق فأخرج م
  ).إیمان فأخرجھ من النار، فأنطلق فأفعل

لو مررنا بالحسن، وھو متوار في منزل أبي خلیفة، فحدثناه بما حدثنا : قلت لبعض أصحابنافلما خرجنا من عند أنس، 
یا أبا سعید، جئناك من عند أخیك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا : أنس بن مالك، فأتیناه فسلمنا علیھ فأذن لنا، فقلنا لھ

لقد : لم یزد لنا على ھذا، فقال: ِھیِھ، فقلنا: الموضع، فقالِھیِھ، فحدثناه بالحدیث، فانتھى إلى ھذا : في الشفاعة، فقال
خلق : فضحك وقال: حدثني، وھو جمیع، منذ عشرین سنة، فال أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، قلنا یا أبا سعید فحدثنا

أحمده بتلك المحامد، ثم أعود الرابعة ف: (اإلنسان عجوًال، ما ذكرتھ إال وأنا أرید أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم بھ، وقال
یا رب ائذن لي فیمن قال : یا محمد ارفع رأسك، وقل ُیسمع، وسل ُتعطھ، واشفع ُتَشفَّع، فأقول: ثم أخرُّ لھ ساجدًا، فیقال

  ).وعزتي وجاللي وكبریائي وعظمتي ألخرجنَّ منھا من قال ال إلھ إال اهللا: ال إلھ إال اهللا، فیقول
  
  

  :حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنھ: دثنا ھمَّام بن یحیىح:  وقال حجاج بن منھال-  ٧٤٤٠
لو استشفعنا إلى ربنا : یحبس المؤمنون یوم القیامة حتى ُیھمُّوا بذلك، فیقولون: ( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

د لك مالئكتھ، وعلمك أنت آدم أبو الناس، خلقك اهللا بیده، وأسكنك جنتھ، وأسج: فیریحنا من مكاننا، فیأتون آدم فیقولون
ویذكر خطیئتھ التي : لست ھناكم، قال: فیقول: قال. أسماء كل شئ، لتشفع لنا عند ربك حتى یریحنا من مكاننا ھذا

لست : أكلھ من الشجرة وقد نھي عنھا، ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعثھ اهللا إلى أھل األرض، فیأتون نوحًا فیقول: أصاب
: فیأتون إبراھیم فیقول: سؤالھ ربھ بغیر علم، ولكن ائوا إبراھیم خلیل الرحمن، قال:  أصابھناكم، ویذكر خطیئتھ التي

فیأتون : عبدًا آتاه اهللا التوراة وكلمھ وقرَّبھ نجیا، قال: إني لست ھناكم، ویذكر ثالث كلمات كذبھنَّ، ولكن ائتوا موسى



 ٤٢٥

 النفس، ولكن ائتوا عیسى عبد اهللا ورسولھ، وروح اهللا قتلھ: إني لست ھناكم، ویذكر خطیئتھ التي أصاب: موسى فیقول
لست ھناكم، ولكن ائتوا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم، عبدًا غفر اهللا لھ ما تقدم من : فیأتون عیسى فیقول: وكلمتھ، قال

ا شاء اهللا أن ذنبھ وما تأخر، فیأتوني، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ وقعت ساجدًا، فیدعني م
فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحمید : ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّع، وسل ُتْعَط، قال: یدعني، فیقول

فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة : وسمعتھ أیضًا یقول:  قال قتادة-یعلمنیھ، فیحد لي حدًا، فأخرج فأدخلھم الجنة 
: بي في داره، فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ وقعت ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا أن یدعني، ثم یقول ثم أعود فأستأذن على ر-

ثم أشفع : فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحمید یعلمنیھ، قال: ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّْع، وسل ُتعط، قال
 ثم أعود -فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة :  یقولوسمعتھ:  قال قتادة-فیحد لي حدًا، فأخرج فأدخلھم الجنة 

: الثالثة، فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیتھ وقعت لھ ساجدًا، فیدعني ما شاء اهللا أن یدعني، ثم یقول
ثم : تحمید یعلمنیھ، قالفأرفع رأسي، فأثني على ربي بثناء و: ارفع محمد، وقل ُیسمع، واشفع ُتَشفَّع، وسل ُتعَطْھ، قال

 - فأخرج فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة : وقد سمعتھ یقول:  قال قتادة-أشفع فیحد لي حدًا، فأخرج فأدخلھم الجنة 
عسى أن یبعثك ربك مقامًا {: ثم تال ھذه اآلیة: قال. أي وجب علیھ الخلود). حتى ما یبقى في النار إال من حبسھ القرآن

  . ھذا المقام المحمود الذي وعده نبیكم صلى اهللا علیھ وسلمو: قال. }محمودًا
  
  

حدثنا اللیث بن سعد، عن خالد بن یزید، عن سعید ابن أبي ھالل، عن زید، عن عطاء :  حدثنا یحیى بن بكیر- ٧٤٣٩
  :بن یسار، عن أبي سعید الخدري قال

ال، : قلنا).  في رؤیة الشمس والقمر إذا كانت صحوًاھل تضارُّون: (یا رسول اهللا، ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قال:  قلنا
لیذھب كل قوم إلى : ینادي مناد: (ثم قال). فإنكم ال تضارُّون في رؤیة ربكم یومئذ إال كما تضارُّون في رؤیتھما: (قال

ھم، ما كانوا یعبدون، فیذھب أصحاب الصلیب مع صلیبھم، وأصحاب األوثان مع أوثانھم، وأصحاب كل آلھة مع آلھت
 یعبد اهللا، من بر أو فاجر، وُغبَّرات من أھل الكتاب، ثم یؤتى بجھنم ُتعرض كأنھا سراب، فیقال حتى یبقى من كان

نرید : كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ قالوا: كنا نعبد عزیر ابن اهللا، فیقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: للیھود
كنا نعبد المسیح ابن اهللا، : ما كنتم تعبدون؟ فیقولون: ثم یقال للنصارى. تساقطون في جھنماشربوا، فی: أن تسقینا، فیقال

اشربوا، فیتساقطون، حتى یبقى : نرید أن تسقینا، فیقال: كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ فیقولون: فیقال
فارقناھم ونحن أحوج منَّا إلیھ الیوم، : ھب الناس؟ فیقولونما یحبسكم وقد ذ: من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، فیقال لھم

فیأتیھم الجبَّار في صورة غیر صورتھ : لیلحق كل قوم بما كانوا یعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال: وإنا سمعنا منادیا ینادي
ھل بینكم وبینھ آیة تعرفونھ، : قولأنت ربنا، فال یكلمھ إال األنبیاء، فی: أنا ربكم، فیقولون: التي رأوه فیھا أول مرة، فیقول

الساق، فیكشف عن ساقھ، فیسجد لھ كل مؤمن، ویبقى من كان یسجد هللا ریاء وسمعة، فیذھب كیما یسجد فیعود : فیقولون
َمْدَحَضٌة َمِزلٌَّة، : (یا رسول اهللا، وما الجسر؟ قال: قلنا). ظھره طبقًا واحدًا، ثم یؤتى بالجسر فُیجعل بین ظھري جھنم

السعدان، المؤمن علیھا كالطرف : یھ خطاطیف وكاللیب، وحسكة مفلطحة لھا شوكة عقیفة، تكون بنجد، یقال لھاعل
وكالبرق وكالریح، وكأجاوید الخیل والركاب، فناج مسلَّم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جھنم، حتى یمر آخرھم 

 المؤمن یومئذ للجبار، وإذا رأوا أنھم قد نجوا، في یسحب سحبًا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبین لكم ِمَن
اذھبوا فمن : ربنا إخواننا، كانوا یصلون معنا، ویصومون معنا، ویعملون معنا، فیقول اهللا تعالى: إخوانھم، یقولون

النار إلى وجدتم في قلبھ مثقال دینار من إیمان فأخرجوه، ویحرِّم اهللا صورھم على النار، فیأتونھم وبعضھم قد غاب في 
اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار : قدمھ، وإلى أنصاف ساقیھ، فُیخرجون من عرفوا، ثم یعودون، فیقول

اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال ذرة من إیمان فأخرجوه، : فأخرجوه، فُیخرجون من عرفوا ثم یعودون، فیقول
. }إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا{: ني فاقرؤوافإن لم تصدقو: قال أبو سعید). فُیخرجون من عرفوا

بقیت شفاعتي، فیقبض قبضة من النار، فیخرج أقوامًا قد امُتِحشوا، : فیشفع النبیون والمالئكة والمؤمنون، فیقول الجبار(
 في حمیل السیل، قد رأیتموھا إلى ماء الحیاة، فینبتون في حافتیھ كما تنبت الِحبَّة: فلیقون في نھر بأفواه الجنة یقال لھ

جانب الصخرة، إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منھا كان أخضر، وما كان منھا إلى الظل كان أبیض، 
ھؤالء عتقاء الرحمن، أدخلھم : فیخرجون كأنھم اللؤلؤ، فیجعل في رقابھم الخواتیم، فیدخلون الجنة، فیقول أھل الجنة

  ). لكم ما رأیتم ومثلھ معھ: وال خیر قدموه، فیقال لھمالجنة بغیر عمل عملوه، 
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قال . حدثنا قتادة، عن أنس رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم: حدثنا ھشام:  حدثنا مسلم بن إبراھیم- ٤٤٧٦
: یھ وسلم قالحدثنا سعید، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا عل:  زریعحدثنا یزید ابن: لي خلیفة

أنت أبو الناس، خلقك اهللا بیده، وأسجد : لو استشفعنا إلى ربنا، فیأتون آدم فیقولون: یجتمع المؤمنون یوم القیامة فیقولون(
لست ھناكم، ویذكر ذنبھ : فیقول. لك مالئكتھ، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى یریحنا من مكاننا ھذا

لست ھناكم، ویذكر سؤالھ ربھ ما لیس : فیأتون فیقول. إنھ أول رسول بعثھ اهللا إلى أھل األرضفیستحي، ائتونا نوحا، ف
. لست ھناكم، ائتوا موسى، عبدا كلمھ اهللا وأعطاه التوراة: فیأتونھ فیقول. ائتوا خلیل الرحمن: لیھ بھ علم فیستحي، فیقول

ائتوا عیسى عبد اهللا ورسولھ، وكلمة : حي من ربھ فیقوللست ھناكم، ویذكر قتل النفس بغیر نفس، فیست: فیأتونھ فیقول
لست ھناكم، ائتوا محمد صلى اهللا علیھ وسلم، عبدا غفر اهللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فیأتونني، : فیقول. اهللا وروحھ

رفع رأسك، وسل ا: فأنطلق حتى أستأذن على ربي فیؤذن لي، فإذا رأیت ربي وقت ساجدا، فیدعني ما شاء اهللا، ثم یقال
فأرفع رأسي، فأحمده بتحمید یعلمنیھ، ثم أشفع، فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة، ثم أعود . تعطھ، وقل یسمع، واشفع تشفع

ما بقي في النار إال من حبسھ : إلیھ، فإذا رأیت ربي، مثلھ، ثم أشفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول
  ).ودالقرآن، ووجب علیھ الخل

  .}خالدین فیھا{: إال من حبسھ القرآن، یعني قول اهللا تعالى: قال أبو عبد اهللا
  

  .منعًا لإلطالةومسند أحمد وكتب السنن وال حاجة لتكرارنا أولئك األحادیث أنفسھن من صحیح مسلم 
  
  

  ب اختباء النبي صلى اهللا علیھ وسلم دعوة الشفاعة ألمتھ وفي صحیح مسلم، في ك اإلیمان 
    

حدثني یونس بن عبد األعلى أخبرنا عبد اهللا بن وھب قال أخبرني مالك بن أنس عن بن شھاب عن أبي سلمة      ] ١٩٨ [ 
ئ دعوتي              د أن أختب دعوھا فأری ي دعوة ی بن عبد الرحمن عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لكل نب

  شفاعة ألمتي یوم القیامة 
    

ھ  وحدثني زھیر  ] ١٩٨ [   بن حرب وعبد بن حمید قال زھیر حدثنا یعقوب بن إبراھیم حدثنا بن أخي بن شھاب عن عم
ي دعوة وأردت إن شاء             لم لكل نب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  اهللا أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة 
    

ھ        حدثني زھیر ب   ] ١٩٨ [  ن عم ن شھاب ع ن حرب وعبد بن حمید قال زھیر حدثنا یعقوب بن إبراھیم حدثنا بن أخي ب
  حدثني عمرو بن أبي سفیان بن أسید بن جاریة الثقفي مثل ذلك عن أبي ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

    
ن     وحدثني حرملة بن یحیى أخبرنا بن وھب أخبرني یونس عن بن شھاب أن عم       ] ١٩٨ [  ن أسید ب رو بن أبي سفیان ب

جاریة الثقفي أخبره أن أبا ھریرة قال لكعب األحبار إن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لكل نبي دعوة یدعوھا فأنا أرید       
ن رسول اهللا صلى اهللا               ذا م إن شاء اهللا أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة فقال كعب ألبي ھریرة أنت سمعت ھ

   قال أبو ھریرة نعم علیھ وسلم
    

ي صالح         ] ١٩٩ [  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب واللفظ ألبي كریب قاال حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أب
أت                    ي اختب ھ وإن ي دعوت ستجابة فتعجل كل نب ي دعوة م لم لكل نب ھ وس عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی

  یامة فھي نائلة إن شاء اهللا من مات من أمتي ال یشرك باهللا شیئا دعوتي شفاعة ألمتي یوم الق
    

ال رسول               ] ١٩٩ [  ال ق رة ق ي ھری حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا جریر عن عمارة وھو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أب
أت دعوت          ي اختب ا وإن وم    اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة یدعو بھا فیستجاب لھ فیؤتاھ ي ی ي شفاعة ألمت

  القیامة 
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ال      ] ١٩٩[  حدثنا عبید اهللا بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وھو بن زیاد قال سمعت أبا ھریرة یقول ق
د إن شاء اهللا أن أؤخر دعوتي                     ي أری ھ وإن ھ فاستجیب ل ي أمت ا ف ا بھ ي دعوة دع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لكل نب

  م القیامة شفاعة ألمتي یو
    

حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثانا واللفظ ألبي غسان قالوا حدثنا معاذ یعنون بن        ] ٢٠٠ [ 
ھشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال لكل نبي دعوة دعاھا ألمتھ وإني         

  ي یوم القیامة اختبأت دعوتي شفاعة ألمت
    

  وحدثنیھ زھیر بن حرب وابن أبي خلف قاال حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة بھذا اإلسناد  ] ٢٠٠ [ 
    

ح وحدثنا أبو كریب حدثنا وكیع ح وحدثنیھ إبراھیم بن سعید الجوھري حدثنا أبو أسامة جمیعا عن مسعر عن  ] ٢٠٠ [ 
  قال قال أعطي وفي حدیث أبي أسامھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قتادة بھذا اإلسناد غیر أن في حدیث وكیع 

    
وحدثني محمد بن عبد األعلى حدثنا المعتمر عن أبیھ عن أنس أن نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فذكر نحو      ] ٢٠٠ [ 

 حدیث قتادة عن أنس 
  
ن جریح ق            ] ٢٠١[  ن        وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا ب ھ سمع جابر ب ر أن و الزبی ي أب ال أخبرن

  عبد اهللا یقول عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بھا في أمتھ وخبأت دعوتي شفاعة ألمتي یوم القیامة 
    

   دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألمتھ وبكائھ شفقة علیھم بوفي ك اإلیمان 
    

لى الصدفي أخبرنا بن وھب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثھ حدثني یونس بن عبد األع ] ٢٠٢ [ 
عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم تال قول اهللا عز وجل في 

إن تعذبھم فإنھم عبادك { وقال عیسى علیھ السالم }  رب إنھن أضللن كثیرا من الناس فمن تبعني فإنھ مني { إبراھیم 
فرفع یدیھ وقال اللھم أمتي أمتي وبكى فقال اهللا عز وجل یا جبریل اذھب إلى }  وإن تغفر لھم فإنك أنت العزیز الحكیم 

محمد وربك أعلم فسلھ ما یبكیك فأتاه جبریل صلى اهللا علیھ وسلم فسألھ فأخبره رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بما قال 
  ل اهللا یا جبریل اذھب إلى محمد فقل إنا سنرضیك في أمتك وال نسوءكوھو أعلم فقا

  
  

  :وإن كان النص یتكلم عن شفاعة إبراھیم، فإن القرآن واألحادیث كذلك یتكلم عن شفاعة لألنبیاء والشھداء والمالئكة
  
  ١٠٩:  طھ})١٠٩(ُھ َقْوًال َیْوَمِئٍذ ال َتنَفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُھ الرَّْحَمُن َوَرِضَي َل{
  
َوَما ِفي اَألْرِض َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِھ  اللَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم َلُھ َما ِفي السََّمَواِت{

َواَألْرَض َوال َیُئوُدُه  ْم َوال ُیِحیُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِھ ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السََّمَواِتَیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھ
  ٢٥٥:  البقرة})٢٥٥ (ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعِليُّ اْلَعِظیُم

  
  ٢٦:  النجم})٢٦( ِمْن َبْعِد َأْن َیْأَذَن اللَُّھ ِلَمْن َیَشاُء َوَیْرَضى ال ُتْغِني َشَفاَعُتُھْم َشْیئًا ِإالَّ َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّمَواِت{
  
ٌد َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا ُسْبَحاَنُھ َبْل ِعَبا) ٢٥(َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْیِھ َأنَُّھ ال ِإَلَھ ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن {

َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوال َیْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى ) ٢٧(ال َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن ) ٢٦(ُمْكَرُموَن 
  ٢٨-٢٥:  األنبیاء})٢٨(َوُھْم ِمْن َخْشَیِتِھ ُمْشِفُقوَن 
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  ٨٦:  الزخرف})٨٦(َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِھ الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِھَد ِباْلَحقِّ َوُھْم َیْعَلُموَن َوال َیْمِلُك الَِّذیَن {
  
 اْلَعِليُّ اْلَكِبیُر َوال َتنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُھ َحتَّى ِإَذا ُفزَِّع َعْن ُقُلوِبِھْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ َوُھَو{
  ٢٣: سبأ} )٢٣(
  

  :وروى مسلم
  
وحدثني سوید بن سعید قال حدثني حفص بن میسرة عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبي سعید  ] ١٨٣[ 

الخدري أن ناسا في زمن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالوا یا رسول اهللا ھل نرى ربنا یوم القیامة قال رسول اهللا 
 اهللا علیھ وسلم نعم قال ھل تضارون في رؤیة الشمس بالظھیرة صحوا لیس معھا سحاب وھل تضارون في رؤیة صلى

القمر لیلة البدر صحوا لیس فیھا سحاب قالوا ال یا رسول اهللا قال ما تضارون في رؤیة اهللا تبارك وتعالى یوم القیامة إال 
ذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد فال یبقى أحد كان یعبد غیر اهللا كما تضارون في رؤیة أحدھما إذا كان یوم القیامة أ

سبحانھ من األصنام واألنصاب إال یتساقطون في النار حتى إذا لم یبق إال من كان یعبد اهللا من بر وفاجر وغبر أھل 
ما اتخذ اهللا من صاحبة وال ولد الكتاب فیدعى الیھود فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر بن اهللا فیقال كذبتم 

فماذا تبغون قالوا عطشنا یا ربنا فاسقنا فیشار إلیھم أال تردون فیحشرون إلى النار كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا 
فیتساقطون في النار ثم یدعى النصارى فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسیح بن اهللا فیقال لھم كذبتم ما اتخذ 

ن صاحبة وال ول فیقال لھم ماذا تبغون فیقولون عطشنا یا ربنا فاسقنا قال فیشار إلیھم أال تردون فیحشرون إلى اهللا م
جھنم كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا فیتساقطون في النار حتى إذا لم یبق إال من كان یعبد اهللا تعالى من بر وفاجر 

التي رأوه فیھا قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا أتاھم رب العالمین سبحانھ وتعالى في أدنى صورة من 
یا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كنا إلیھم ولم نصاحبھم فیقول أنا ربكم فیقولون نعوذ باهللا منك ال نشرك باهللا شیئا 

 بھا فیقولون نعم فیكشف عن ساق فال مرتین أو ثالثا حتى إن بعضھم لیكاد أن ینقلب فیقول ھل بینكم وبینھ آیة فتعرفونھ
یبقى من كان یسجد هللا من تلقاء نفسھ إال أذن اهللا لھ بالسجود وال یبقى من كان یسجد اتقاء وریاء إال جعل اهللا ظھره 
طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه ثم یرفعون رءوسھم وقد تحول في صورتھ التي رأوه فیھا أول مرة فقال 

 ویقولون اللھم سلم سلم قیل یا رسول اهللا وما وتحل الشفاعة فیقولون أنت ربنا ثم یضرب الجسر على جھنم أنا ربكم
الجسر قال دحض مزلة فیھ خطاطیف وكاللیب وحسك تكون بنجد فیھا شویكة یقال لھا السعدان فیمر المؤمنون كطرف 

سلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جھنم حتى إذا العین وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب فناج م
خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بیده ما منكم من أحد بأشد منا شدة هللا في استقصاء الحق من المؤمنین هللا یوم 
القیامة إلخوانھم الذین في النار یقولون ربنا كانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون فیقال لھم أخرجوا من عرفتم 

م صورھم على النار فیخرجون خلقا كثیرا قد أخذت النار إلى نصف ساقیة وإلى ركبتیھ ثم یقولون ربنا ما بقي فیھا فتحر
أحد ممن أمرتنا بھ فیقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیرا ثم یقولون 

 فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون ربنا لم نذر فیھا أحدا ممن أمرتنا ثم یقول ارجعوا
خلقا كثیرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیھا ممن أمرتنا أحدا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال ذرة من خیر فأخرجوه 

قوني بھذا الحدیث فیخرجون خلقا كثیرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیھا خیرا وكان أبو سعید الخدري یقول إن لم تصد
فیقول اهللا عز وجل }  إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجرا عظیما { فاقرؤوا إن شئتم 

 فیقبض قبضة من النار فیخرج منھا قوما لم شفعت المالئكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إال أرحم الراحمین
حمما فیلقیھم في نھر في أفواه الجنة یقال لھ نھر الحیاة فیخرجون كما تخرج الحبة في حمیل یعملوا خیرا قط قد عادوا 

السیل أال ترونھا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر وما یكون منھا إلى الظل یكون 
 في رقابھم الخواتم یعرفھم أھل الجنة ھؤالء أبیض فقالوا یا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادیة قال فیخرجون كاللؤلؤ

عتقاء اهللا الذین أدخلھم اهللا الجنة بغیر عمل عملوه وال خیر قدموه ثم یقول ادخلوا الجنة فما رأیتموه فھو لكم فیقولون 
 فیقول ربنا أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین فیقول لكم عندي أفضل من ھذا فیقولون یا ربنا أي شيء أفضل من ھذا

رضاي فال أسخط علیكم بعده أبدا قال مسلم قرأت على عیسى بن حماد زغبة المصري ھذا الحدیث في الشفاعة وقلت 
لھ أحدث بھذا الحدیث عنك أنك سمعت من اللیث بن سعد فقال نعم قلت لعیسى بن حماد أخبركم اللیث بن سعد عن خالد 

 عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري أنھ قال قلنا یا رسول اهللا بن یزید عن سعید بن أبي ھالل عن زید بن أسلم عن



 ٤٢٩

أنرى ربنا قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھل تضارون في رؤیة الشمس إذا كان یوم صحو قلنا ال وسقت الحدیث 
لكم ما حتى انقضى آخره وھو نحو حدیث حفص بن میسرة وزاد بعد قولھ بغیر عمل عملوه وال قدم قدموه فیقال لھم 

رأیتم ومثلھ معھ قال أبو سعید بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السیف ولیس في حدیث اللیث فیقولون ربنا 
  أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین وما بعده فأقر بھ عیسى بن حماد

  
 أنھم بنفس الصفات بالضبط،  حسب القرآن واألحادیث فالمالئكة ال تأكل وال تشرب، واالختالف في التوراة-ثاني عشر

ملة وتشریفًا لھما، أما في ، في المرتین أكلوا وشربوا كمجا حسب األسطورة إلبراھیم وللوط كذلكتجسدوالكنھم عندما 
  . إلبراھیم فنرى تطابقًا مع التصور اإلسالميواألبوكریفیة  ھاجادیةالالقصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
Text Box
ثالث عشر- ما ذكره سفر عهد أو وصية إبراهيم عن وزن الأعمال على ميزان لحساب البشر، مقتبس من خرافة وزن القلب أو الشخص عند قماء المصريين في محكمة الإله أوزير]يس]. وفي القرآن اقتباسًا من الأسفار الأبوكريفية ومن كتابات آباء الكنيسة التي ذكرت الميزان يوم القيامة والدينونة:{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)} [الأعراف:-8 9] {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: 47] {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 105]وفي أسرار أخنوخ 44: 5 النسخة J (طوبى للشخص الذي لا يوجِّه قلبَه بخبثٍ اتجاه أي شخص، بل يساعد المهانين والمُدانين (من هم في القضاء)، ويُنْهِضُ المسحوقين، ويتعامل بشفقة مع المحتاجين. لأنَّ في يوم الدينونة (الدِيِنِ) العظيم سيكون كل وزنٍ وكل قياسٍ وكل كفوف الموازين عادلة كما تكون في السوق. أيْ أنَّ كلٌّ منها سوف يُوُزَنُ في الميزان، وكلٌُّ [شخصٍ] سوف يقف في السوق، وكلٌّ سوف يَعْرِفُ مقدارَهُ، وبما يتوافق مع القياس (الوزن) سوف يتلقى كلٌُّ [شخصٍ] جزاءَهُ.)انظر ترجمة موسى ديب الخوري للنص في كتابات ما بين العهدين، ج3، ص 157،  XLIV، وانظر ترجمة بولس فغالي في كتابه (أخنوخ سابع الآباء).المخطوطة A أقل دقة في نصها، وفيها: (طوبى لمن يوجه قلبه اتجاه كل شخص، كمساعدة المدانين، وتقديم العون للمسحوقين، وبإعطاء المحتاجين. لأن في يوم الدينونة العظيمة كل ميت من البشرية سوف يُبْعَثُ عن طريق سجل مكتوب. طوبى لمن سيظهر قياسُه سليمًا ولمن سيكون وزنه سليمًا وموازينه سليمة! لأن في يوم الدينونة العظيمة سوف يُكْشَفُ كل مقياس (مقدار) وكل وزن وكل ميزان في السوق، وسوف يدرك كل واحدٍ مقدارَه، ووفقُا للقياس (أو الوزن)، سوف يتلقَّىَ كلٌّ جزاءَه.)ملاحظة: هنا السوق كناية عن يوم القيامة والحساب الخرافي. وفي أسرار أخنوخ 52: 15، النسخة J  (لأن كل الأشياء سوف توُزَنُ في الموازينِ وتُكْشَفُ من الكتب في يوم الدينونة العظيمة.)وفي النسخة A صيغة مختلفة أو ترجمة أقل دقة: (كل هذا سوف يصير معروفًا في الموازين في الكتاب في يوم الدينونة العظيمة.)
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  صعود موسى الستالم التوراة
  

ة /الكتاب الثالث/ في كتاب أساطیر الیھود للویس جینزبرج ي البری ث / Moses in the wildernessموسى ف صل الثال ى : الف موس
 MOSES AND THE ANGELS STRIVE FOR THE TORAHوالمالئكة یختصمون على التوراة 

 
َالیوم الذي فیھ جلى هللا نفسھ على جبل سیناء  ةُ ي معجزة . كان بطول یومین من األیام العادی شمس، وھ رب ال م تغ وم ل ذا الی ي ھ إذ ف

ى] م_غیر المذكورة في التوراة[تكررت أربع مرات أخرى  ل . ألجل موس ى الجب ى إل ھ، صعد موس ن نھایت وم م ذا الی رب ھ دما اقت عن
ھ  ي یمكن ة، لك ل األدران الفانی سماءًالمقدس، حیث قضى أسبوعا لتطھیر نفسھ من ك ي ال ى هللا ف تعداداتھ، . التوجھ إل اء اس د انتھ عن

ا سریعا. دعاه هللا لیأتي إلیھ سك بھ ا أم یتم یركب فوقھ ا إذا س دخل . ًثم ظھرت سحابة وجثت أمامھ، لكن لم یعرف م تح م أة انف م فج ث
رأس Kemuelثم قابل كیمویل . بالسحابة، ودخل فیھا، وتجول في السماء كما یتجول اإلنسان على األرض ، الحاجب، المالك الذي یت

ماذا تفعل ھنا، یا ابن عمرام، على : "ًفتحدث بغلظة إلى موسى، قائال. اثني عشر ألف مالك ھالك، الذین ینتشرون عند بوابات السماء
وراة : "فأجاب موسى"  ھذا المكان، الذي یخص مالئكة النار؟ تلم الت دوس، ألس ا لیس عن نزوة مني أجيء ھنا، بل بإذن الق وأحملھ

، ومن ثم مضى في طریقھ حتى جاء المالك ]م_قتلھ[ أزاحھ من العالم وألن كیمویل لم یشأ تركھ یمر، ضربھ موسى و."  إلى إسرائیل
   .  Hadarnielَھادرنیل 

  
ق ] عشرة آلالف×٦٠[ھذا المالك أطول بستین ربوة  ھ، ینبث ن فم ة م ل كلم ی١٢من الفراسخ عن أتباعھ، وعند خروج ك ف وم ض  أل

ي؟: "عندما أبصر موسى جأر فیھ. برق ناري دوس العل ي موضع الق ى صوتھ، "  ّماذا تفعل ھنا، یا ابن عمرام، ف دما سمع موس َعن
سحابةتنامى خوفھ  سقوطعن ال ك ال ال . للغایة، وانھمرت عیناه بالدموع، وكان على وش ى یقظة، وق ة هللا بموس ت رأف ورا، كان ن ف ًلك

ةأیتھا المالئكة: "َلھادرنیل ذمر أ_ ، أنتم مشاكسون منذ یوم خلقتكم، في البدای تم الت ق آدم، رفع ئت خل دما ش تمُعن امي وقل ا ھو : (م م
صغیر!) اإلنسان الذي تفكر فیھ بعي ال نكم بإص صى م ددا ال یح ت ع یكم وأحرق ع . ًواضطرم سخطي عل زاع م دؤون الن ددا تب ًواآلن مج

و تالم الت ا الس صعد ھن ھ لی ذي دعوت ي، ال ِمخلص بیت ْ سلم ُ م تت ھ إذا ل ون أن م تعلم ارین إسرائیل، رغم أنك ي المخت ى بن ا إل َّراة وحملھ ِ َ
َإسرائیل التوراة، لن یسمح لكم من بعد بالسكنى في السماوات؟ ًعندما سمع ھادرنیل ھذا، قال سریعا إلى الرب"  ً إنھ ! یا رب العالم: "َ

ام ً لك، أني لم أكن مدركا أنھ جاء إلى ھنا بإذنك،   واضح وجلي لكن حیث قد علمتھ اآلن، فسأكون مبعوثھ وأمضي أمامھ كتلمیذ ام
ھ ذ."  معلم ضعة_ٍعندئ ة مت ى _بطریق ل إل ى وص ھ، حت ام معلم ذ أم ى كتلمی ام موس ل أم رى ھادرنی ار َج الك[ن اندلفون ] م_الم َس

Sandalfonائال ى، ق ى موس ذ إل دث عندئ ً ، فتح ذا ال: "ٍ ي ھ اء ف ي البق ا ال یمكنن ض، فأن ب، ام عِاذھ ار موض تحرقني ن ، وإال س
  ."َساندلفون

  
ھًیرتفع ھذا المالك فوق أتباعھ بارتفاع عظیم جدا، بحیث سافة بطول ي .  تستغرق خمسمئة عام لتخطي م ف العرش اإللھ ف خل ھ یق إن

ن ال یعرف ساندلفون موضع سكن الرب عالوة على ذلك، . ویربط أكالیل زھور ألجل ربھ ة ع سیدیة ركیك ا أسطورة تج ة إلخ ھن طریق
لكروبیم والحاشمالیم والحیوانات المقدسة التاج اإللھي وعن ارتعاد المالئكة السیرافیم وامعرفتھ بموضع رأس هللا عن طریق ومیض 

ھ: "دوعجالت العرش عندما یتم وضع التاج، وتسبیحھم بصوت كزئیر األسو ن مكان دي م الل األب ارك ج ك، "و " ّمب دي ھو المل األب
  " .األبدي كان الملك، األبدي سیكون الملك في كل األبدیة؟

  
اندلفون،  ار س زول هللا ھنا نقرأ أسطورة تجسیدیة  وانھ نزل عن عرشھ رحمة بموسى لیجعلھ یمر ویجاوز ن ن ن ف ع ا ال تختل لعلھ

  .التجسیدیة بدورھا بشكل فجلمنسوبة لمحمد في اإلسالم اإلى السماء الدنیا في األحادیث 
  

ددین، Rigyonالفقرة التالیة عن مرور موسى عبر نھر ریجیون  م یخرجون مج وا، ث وم لیحترق ل ی ة ك ھ المالئك بط فی  ، نھر نار، یھ
شی ن خ ارا م سون ن ذین یتنف ین، ال وت المقدس ة الحی ل هللا ًویتولد نھر النار من تحت عرش الرب من عرق مالئك رب، وجع ن ال تھم م

  .ّموسى یمر منھ غیر مأذي
  

ھ هللا . Razielدعى كذلك رازیل ُ ، الذي یGallizurَولما مضى موسى قابل جالیزر  امر ب ا ی ل م ُإنھ الذي یوحي بتعالیم خالقھ، ویجع
اك يء ھن ل ش سمع ك رى وی رب، وی ا . ًمعروفا في العالم، حیث أنھ یقف أمام الحجب المشدودة أمام عرش ال ي إیلی تمعھ النب ا اس َّإن م

ب ] م_إلیاس[ ل حوری ى جب وك األول[عل رجم _١٩المل ھ] المت ھ إلی الم ومرر معرفت ى الع ل إل ھ رازی ا أعلن ان م الك . َّك ذا الم ؤدي ھ ی
رش ام الع ف أم و یق رى فھ ائف أخ لوظ ا ك ت حرارتھ وت، وإال ألحرق ة الحی اس مالئك ز أنف ة یحج ذه الطریق شورة، وبھ ة من ُّ بأجنح ُ َ 

  .ّإلخ  عندما رآه موسى ارتعد، لكن هللا جعلھ یمر غیر مأذي....المالئكة
  

ة ین المالئك ا ب ر جبروت وى واألكث م األق د، وھ ذین یحیطون بعرش المج ب ال ذ . ًثم جاء على حشد من مالئكة الرع ٍھؤالء أرادوا حینئ
بھم" "َحرق موسى بأنفاسھم الناریة، لكن الرب نشر ومیض جاللھ على موسى، وقال لھ ي، وأج ا .". ِتمسك بإحكام بعرش جالل إذ م

ا؟: "أن أدرك أن موسى في السماء، قالوا  رأة ھن ن ام د م ذي ول ل ال ٍماذا یفع َ ِ الي" ُ اب هللا كالت وراة: "ُوأج تالم الت اء الس د ج ." لق
َیھا الرب، اقنع نفسك بالكائنات السماویة، فلیحصلوا على التوراة، ماذا ستأ: "ًفقالوا أیضا   "فعل مع ساكني التراب؟َ



  
ھنا یتجادل موسى مع المالئكة في نقاش ھاجادي طویل ممل ساذج لیثبت لھم أن التوراة كتاب تعالیمھ للبشر وال یصلح للمالئكة حتى 

ا، خ: "ًیقتنعوا ویتخلوا عن معارضتھم لتسلیم التوراة لبني إسرائیل، وان هللا كان محقا بإیحاء التوراة للبشر، ویسبحون هللا د، إلھن ال
  ."َكم ھو فائق اسمھ في كل األرض، الذي وضع مجده على السماوات

  
  .........ًأمضى موسى أربعین یوما في السماء لیتعلم التوراة من هللا إلخ األسطورة

  
 

(Suk. 5a , Yoma 4a ,ib. 4b , Shab. 88b-89a , Ex. R. xxviii , Baba Mezi'a.. 87b , Ex. R. xlvii. 9 ,ib. i., Hag 13b, Pesik. 
R. xx., ed. Friedmann, pp. 96b, 98a; see editor's notes, This ascension of Moses is described more elaborately in the 
Shir ha-Shirim Rabba fragment, ed. Wertheimer, "Bate Midrashot," iv., Jerusalem, 1897 (compare with this the 
Hekalot in Jellinek, "B. H." ii. 41-46, iii. 94f, v. 170-190, vi. 110-111; also Merkabah de-R. Yishmael in 
Wertheimer, "Bate Midrashot," i., Jerusalem, 1893; and Jellinek's introduction to each of the treatises). 

  
  

ي ًھنا یقوم ھادرنیل بنفس دور جبریل تقریبا في ق: مالحظة راھیم ھ صة صعود إب ي ق سحابة وف رد ال ا ت ذلك ھن د، ك راج محم صة مع
 .مركبة، أما عند اإلسالم فمعراج محمد یكون بالبراق الحیوان األسطوري



 ٤٨٥

                  

.  

   
   ]]]الذي كان الستالم التوراةالذي كان الستالم التوراةالذي كان الستالم التوراة[[[صعود موسىو  

  مرشد إلى اإللحادكتب 

نرى أسطورة عن أن موسى بعد صعوده إلى جبل سیناء، ) إعداد اآلباء(من فصل ) استالم موسى للتوراة(تحت عنوان 
  . السماء إلى الرب واستلم منھ التوراة شخصیًاصعد منھ إلى

  
  :ولنترجم بعض الفقرات الھامة التي كانت مصدر إلھام لمحمد وأساطیره في القرآن واألحادیث الصحیحة 
  

ة             ین المالئك ًا ب ر جبروت . ثم جاء موسى إلى حشوٍد من مالئكة الرعب الذین یحیطون بعرش الجاللة، وھم األقوى واألكث
ذٍ   ھ                   ھؤالء حینئ ال ل ى موسى، وق ھ عل ألق عظمت شر ت رب ن ن ال ة، لك وا حرق موسى بأنفاسھم الناری شدة   : " تمن امسك ب

الوا هللا       ." عرشي، وجاوْبھم  سماء، ق ي ال دركین وجود موسى ف رأة       : "عندما صار المالئكة م ن ام َد م ذي ُوِل ل ال اذا یفع م
الي   " ھنا؟ وراة       : "وأجاب اُهللا كالت د جاء الستالم الت ك       فاستمر ." لق ى ذل الوا عالوة عل ة وق سك    : " المالئك ع نف ا رّب، اقن ی

الیم   " بالكائنات السماویة، دعھم یأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان التراب؟    سرد تع ثم یجیبھم موسى ب
م                ذا لعلك یة ك وراة وص ي الت وب ف ا مكت ة فیھ ل نقط ى ك سألھم عل ورھم، وی شر وأم صة للب ي مخص ي ھ وراة الت الت

  .إلخ الحوار الطویل....حتاجونھات
  



 ٤٨٦

  :مصدر قصة الصعود الثاني في األدب الھاجادي
  

(Pesiḳ. R. xx., ed. Friedmann, pp. 96b, 98a; see editor's notes). This ascension of Moses is described more 
elaborately in the Shir ha-Shirim Rabba fragment, ed. Wertheimer, "Bate Midrashot," iv., Jerusalem, 1897 
(compare with this the Hekalot in Jellinek, "B. H." ii. 41-46, iii. 94f, v. 170-190, vi. 110-111; also Merkabah 
de-R. Yishmael in Wertheimer, "Bate Midrashot," i., Jerusalem, 1893; and Jellinek's introduction to each of 
the treatises ,  Suk. 5a , Yoma 4a ,ib. 4b , Shab. 88b-89a , Ex. R. xxviii , Baba Mezi'a.. 87b , Ex. R. xlvii. 9  ,ib.  

  
  :دیث محمداحأ نقارن مع -
  

  :روى البخاري
  

ُھ       َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى َعْن َأِبیھِ     - ٧٤٢٧ لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب ْدِريِّ َع  َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخ
ِن       ِھ ْب ِد اللَّ ْن َعْب َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل النَّاُس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفِإَذا َأَنا ِبُموَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم اْلَعْرِش َوَقاَل اْلَماِجُشوُن َع

  َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َفَأُكوُن َأوََّل َمْن ُبِعَث َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ ِباْلَعْرِشاْلَفْضِل َعْن
  

  حدثنا سفیان، عن عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن أبي سعید رضي اهللا عنھ،:  حدثنا محمد بن یوسف- ٣٣٩٨
الناس یصعقون یوم القیامة، فأكون أول من یفیق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم : (لنبي صلى اهللا علیھ وسلم قال عن ا

  ).العرش، فال أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور
  

ُھ         َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اْلَماِزِنيِّ  - ٤٦٣٨ َي اللَّ ْدِريِّ َرِض ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب ِھ َع  َعْن َأِبی
ْن                َحاِبَك ِم ْن َأْص ا ِم ُد ِإنَّ َرُجًل ا ُمَحمَّ اَل َی ُھ َوَق َم َوْجُھ ْد ُلِط لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َعْنُھ َقاَل َجاَء َرُجٌل ِمْن اْلَیُھوِد ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ

ِذي   اْلَأْنَصاِر َلَطَم فِ   ي َوْجِھي َقاَل اْدُعوُه َفَدَعْوُه َقاَل ِلَم َلَطْمَت َوْجَھُھ َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّي َمَرْرُت ِباْلَیُھوِد َفَسِمْعُتُھ َیُقوُل َوالَّ
ا       اَل َل ُھ َق ْضَبٌة َفَلَطْمُت َذْتِني َغ ٍد َوَأَخ ى ُمَحمَّ ُت َوَعَل َشِر َفُقْل ى اْلَب ى َعَل َطَفى ُموَس اَس  اْص ِإنَّ النَّ اِء َف ْیِن اْلَأْنِبَی ْن َب ي ِم ُتَخیُِّروِن

ِزَي                      ي َأْم ُج اَق َقْبِل ا َأْدِري َأَف ْرِش َفَل َواِئِم اْلَع ْن َق ٍة ِم ٌذ ِبَقاِئَم ى آِخ ا ِبُموَس ِإَذا َأَن ُق َف ْن ُیِفی َأُكوُن َأوََّل َم ِة َف ْوَم اْلِقَیاَم َیْصَعُقوَن َی
  ِبَصْعَقِة الطُّوِر

  
ُھ          -٢٤١٢ ُھ َعْن َي اللَّ ْدِريِّ َرِض ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا ُوَھْیٌب َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن َیْحَیى َعْن َأِبیِھ َع

اَل         َقاَل َبْیَنَما َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َجاِلٌس َجاَء َیُھوِديٌّ َفَقاَل یَ     َحاِبَك َفَق ْن َأْص ٌل ِم ي َرُج َرَب َوْجِھ ِم َض ا اْلَقاِس ا َأَب
ُت َأْي           َمْن َقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر َقاَل اْدُعوُه َفَقاَل َأَضَرْبَتُھ َقاَل َسِمْعُتُھ ِبالسُّوِق َیْحِلُف َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَبَشِر ُقْل

ْیَن             َخِبیُث َعَلى ُمَحمٍَّد َصلَّ    ُروا َب ا ُتَخیِّ لََّم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأَخَذْتِني َغْضَبٌة َضَرْبُت َوْجَھُھ َفَق
ا  اْلَأْنِبَیاِء َفِإنَّ النَّاَس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَأُكوُن َأوََّل َمْن َتْنَشقُّ َعْنُھ اْلأَ     ْرُض َفِإَذا َأَنا ِبُموَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم اْلَعْرِش َفَل

  َأْدِري َأَكاَن ِفیَمْن َصِعَق َأْم ُحوِسَب ِبَصْعَقِة اْلُأوَلى

اٍب َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َوَعْبِد  َحدََّثِني َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني ِإْبَراِھیُم ْبُن َسْعٍد َعْن اْبِن ِشَھ-  ٦٥١٧
الرَّْحَمِن اْلَأْعَرِج َأنَُّھَما َحدََّثاُه َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل اْسَتبَّ َرُجَلاِن َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َوَرُجٌل ِمْن اْلَیُھوِد َفَقاَل اْلُمْسِلُم َوالَِّذي 

ى اْلَعاَلِمیَن َفَقاَل اْلَیُھوِديُّ َوالَِّذي اْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَعاَلِمیَن َقاَل َفَغِضَب اْلُمْسِلُم ِعْنَد َذِلَك َفَلَطَم َوْجَھ اْصَطَفى ُمَحمًَّدا َعَل
اَن ِمْن َأْمِرِه َوَأْمِر اْلُمْسِلِم َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ اْلَیُھوِديِّ َفَذَھَب اْلَیُھوِديُّ ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه ِبَما َك

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا ُتَخیُِّروِني َعَلى ُموَسى َفِإنَّ النَّاَس َیْصَعُقوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَأُكوُن ِفي َأوَِّل َمْن ُیِفیُق َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش 
  َلا َأْدِري َأَكاَن ُموَسى ِفیَمْن َصِعَق َفَأَفاَق َقْبِلي َأْو َكاَن ِممَّْن اْسَتْثَنى اللَُّھِبَجاِنِب اْلَعْرِش َف

  

  ولھذا الحدیث طرق أسانید وروایات كثیرة عند البخاري ومسلم وأحمد، فنكتفي بھذا القدر منھ
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 ٤٨٧

-- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- ---- --- -- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -  
ى   ة موس ْت دراس سماء [ُخطَِّط ي ال الیم      ] ف ھ التع دارس مع رب یت ان ال ار ك ي النھ ث ف ًا، بحی ین یوم دة أربع وراة لم للت

ة        . المكتوبة، وفي اللیل الشفویة   ي الجن ار، ألن ف ل والنھ ین اللی ة ب ى التفرق لَ  "بھذه الطریقة كان قادرًا عل ُل ِمْث اِر  اللَّْی  النََّھ
ار، إْذ إذا سمع            ]المترجم_١٢: ١٣٩المزمور  " [ُیِضيُء ن النھ ل ع ز اللی ى تمیی ، كانت ھناك عالمات أخرى بھا قدر عل

مباركًا لیكن "علم أن ھذا ھو النھار، لكن إذا سبحوه بـ ." قدوس، قدوس، قدوس، رب الجنود"المالئكة یسبحون الربَّ بـ  
ھ        _ أیضًا_ثم. م أن ھذا ھو اللیلعل." الرّب لمن یستحقون البركة   م أن ھ، عل سجد أمام ربِّ وت ام ال ل أم إذا رأى الشمس تمث

ل      _ من ناحیة أخرى  _اللیل، إذا    ت بعم ة الوق ى معرف سجد القمر والنجوم عند قدمیھ، علم أنھ النھار، كان قادرًا كذلك عل
ي سمعھا    . ھ إلى األرضالمالئكة، ألنھم في النھار یجھزون المنَّ إلسرائیل، وفي اللیل یرسلون       صلوات الت كذلك جعلتھ ال

، "ساله "تسبق الصالة، علم أنھ النھار، لكن إذا سبقت الصالة تالوةَ  " ساله"في السماء یعرف الوقَت، إْذ إذا سمَع تالوة     
  .یكون اللیل إذن

  
  
  : نقارن مع نصوص القرآن واألحادیث الصحیحة-
  
  ل، بل مضیئة دومًا بنور اهللالجنة لیس فیھا ال نھار وال لی:  أوًال-
  
) ١١٨(ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفیَھا َوال َتْعَرى ) ١١٧(َفُقْلَنا َیا آَدُم ِإنَّ َھَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفال ُیْخِرَجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى {

  ١١٩- ١١٧: طھ} )١١٩(َوَأنََّك ال َتْظَمُأ ِفیَھا َوال َتْضَحى 
  
  ١٣: اإلنسان} )١٣(ُمتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اَألَراِئِك ال َیَرْوَن ِفیَھا َشْمسًا َوال َزْمَھِریرًا {
  
} )٦٩(َوَأْشَرَقْت اَألْرُض ِبُنوِر َربَِّھا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبیِّیَن َوالشَُّھَداِء َوُقِضَي َبْیَنُھْم ِباْلَحقِّ َوُھْم ال ُیْظَلُموَن {

  ٦٩: الزمر
  
ة           :  ثانیاً - سیر اآلی ي تف ر ف ن كثی ھ اب ال عن ل ق ط صحیحًا ب ن  ٤١حدیث محمد المروي بأسانید متعددة حتى أنھ لیس فق  م

ا        ! سورة یس أنھ متواتر    م تتركھ ا ث وتلك أعلى درجات الصحة، یقول فیھ أن األرض مسطحة والشمس تأتي فوقھا تنیرھ
  :اهللا، وھذا مقتبس من ھذه القصةكلھا تمامًا لتذھب لتسجد تحت عرش 

  
  :روى البخاري

  
 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل -  ٣١٩٩

َسلََّم ِلَأِبي َذرٍّ ِحیَن َغَرَبْت الشَّْمُس َأَتْدِري َأْیَن َتْذَھُب ُقْلُت اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم َقاَل َفِإنََّھا َتْذَھُب َعَلْیِھ َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ 
ْأِذَن َفَلا ُیْؤَذَن َلَھا ُیَقاُل َلَھا اْرِجِعي ِمْن َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت اْلَعْرِش َفَتْسَتْأِذَن َفُیْؤَذُن َلَھا َوُیوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَلا ُیْقَبَل ِمْنَھا َوَتْسَت

  }َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم{َحْیُث ِجْئِت َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِرِبَھا َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى 
  

لَّى    َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا اْلأَ - ٤٨٠٢ يِّ َص ْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُكْنُت َمَع النَِّب
ا    اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجِد ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َفَقاَل َیا َأَبا َذرٍّ َأَتْدِري َأْیَن َتْغُرُب الشَّْمُس قُ  اَل َفِإنََّھ ُم َق ْلُت اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَل

  }َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم { َتْذَھُب َحتَّى َتْسُجَد َتْحَت اْلَعْرِش َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى 
  

َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِإْبَراِھیَم التَّْیِميِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا اْلُحَمْیِديُّ َحدََّثَنا َوِكیٌع -  ٤٨٠٣
  َقاَل ُمْسَتَقرَُّھا َتْحَت اْلَعْرِش} َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا { َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َقْوِلِھ َتَعاَلى 

  

Administrator
Text Box
ولا يوجد هذا الحديث في كتب الشيعة على الإطلاق، لكن أوردنا من تفاسيرهم في ملاحظة أخرى ما يقارب ذلك ويؤكد الخطأ العلمي للقرآن.



 ٤٨٨

 َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْبَراِھیَم ُھَو التَّْیِميُّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل َدَخْلُت -  ٧٤٢٤
ْمُس َقاَل َیا َأَبا َذرٍّ َھْل َتْدِري َأْیَن َتْذَھُب َھِذِه َقاَل ُقْلُت اللَُّھ اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َجاِلٌس َفَلمَّا َغَرَبْت الشَّ

ِبَھا َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم َقاَل َفِإنََّھا َتْذَھُب َتْسَتْأِذُن ِفي السُُّجوِد َفُیْؤَذُن َلَھا َوَكَأنََّھا َقْد ِقیَل َلَھا اْرِجِعي ِمْن َحْیُث ِجْئِت َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِر
 ُثمَّ َقَرَأ َذِلَك ُمْسَتَقرٌّ َلَھا ِفي ِقَراَءِة َعْبِد اللَِّھ

  
  .وقد رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن بما ال حاجة لتكراره من أسانید متعددة

  
دینا           - ین أی ذي ب ذات ال نص بال ذا ال  أما مسألة سجود الشمس والقمر والنجوم هللا، فھذا كثیر في القرآن، وھو مأخوذ من ھ
  آلنا

  
ٌر         َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ َیْسُجُد َلُھ َمْن ِفي السََّمَواِت{ دََّوابُّ َوَكِثی شََّجُر َوال اُل َوال وُم َواْلِجَب ُر َوالنُُّج شَّْمُس َواْلَقَم َوَمْن ِفي اَألْرِض َوال

  ١٨: الحج} )١٨( ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ اللََّھ َیْفَعُل َما َیَشاُء ِمْن النَّاِس َوَكِثیٌر َحقَّ َعَلْیِھ اْلَعَذاُب َوَمْن ُیِھْن اللَُّھ َفَما َلُھ
  

ْسُجَداِن    ) ٥(الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن ) ٤(َعلََّمُھ اْلَبَیاَن  ) ٣(َخَلَق اِإلنَساَن   ) ٢(َعلََّم اْلُقْرآَن   ) ١(الرَّْحَمُن  { شََّجُر َی نَّْجُم َوال َوال
  ٦-١: الرحمان} )٦(
  

یالحظ أن التوراة النص القانوني الصحیح عند الیھود، تقول _ التوراة على جبل سیناءص أن موسى استلم كل   جاء في الن  
شرائع         الیم وال اقي التع ا ب أن موسى استلم فقط بشكل مادي مكتوب من الرب على اللوحین الحجریین الوصایا العشر، أم

ا          د أوحى بھ ت         التي تكون التوراة التي تتألف من خمسة أسفار فق ا نزل شعب كلم ا موسى لل ان یبلغھ وه لموسى وك  اهللا یھ
سخ           دھم ن رات، وعن ى فت دریج وعل ویكتبھا في التوراة حسب معتقدھم، فالشرائع عندھم لم تنزل كلھا مرة واحدة، بل بالت

ة مفروض           ت الكھان ثال كان ة، م اب الیھودی اب تناقضات كت ة أحكام وشرائع كما أشرت لذلك في بحثي ضد الیھودیة في ب
  .على كل بكر من شعب إسرائیل ثم نسخ الحكم وصارت قبل أي تنفیذ للقانون لسبط الوي والكھانة العلیا لبطن ھارون

أما األساطیر في التلمود والمدراشیم والھاجادوت فتقول أن موسى استلم كل التوراة نصًا وبشكل مادي على جبل سیناء،         
وحی           ى الل ط الوصایا العشر المنقوشة عل رآن المناقضة         ولیس فق ي الق ذا مصدر األسطورة اإلسالمیة ف ن الحجریین، ھ

وحین،       ى الل ط عل لنصوص التوراة المصدر الصحیح واألصلي عند الیھود من أن موسى عندھم استلم الوصایا العشر فق
ل              ى جب دما صعد إل سیناء صعد   ثم تتمادى األسطورة الھاجادیة فتذھب أبعد مما ذھبت األسطورة التوراتیة فتقول أنھ بع

  .منھ إلى السماء عند الرب لیستلمھا منھ شخصیًا
  

صص ال      ي الق م ف ارقین ألذنھ ود غ ن یھ ل م د إذن نق ةمحم صص     ھاجادی ن الق ل ع ون إال القلی ن ال یعلم ة ولك  التراثی
 على والمعتقدات الرسمیة، وھكذا اعتقد أن الیھودیة تعتقد بإنزال التوراة جملة واحدة على موسى في شكل كتاب مكتوب      

في القرآن لكي تكون القصة ) األلواح(ألواح، ولنا أن نالحظ أنھ غیر لفظة لوحین التي في التوراة والھاجادة الشعبیة إلى   
  .منطقیة عقالنیة ألن لوحین فقط ال یكفیان فقط لكتابة كل نص التوراة الطویل جدًا

  
اِس ِبِرسَ      َقاَل{ ى النَّ شَّاِكِریَن         َیا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْیُتَك َعَل ْن ال ْن ِم َك َوُك ا آَتْیُت ْذ َم ي َفُخ ي    ) ١٤٤(االِتي َوِبَكالِم ُھ ِف ا َل َوَكَتْبَن

} )١٤٥ (یُكْم َداَر اْلَفاِسِقیَناَألْلَواِح ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصیًال ِلُكلِّ َشْيٍء َفُخْذَھا ِبُقوٍَّة َوْأُمْر َقْوَمَك َیْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَھا َسُأرِ  
  ١٤٥_١٤٤: سورة األعراف

  
َرْأِس            { َذ ِب َواَح َوَأَخ ى اَألْل ْم َوَأْلَق َر َربُِّك ُتْم َأْم َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِھ َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي َأَعِجْل

اِلِمیَن        َأِخیِھ َیُجرُُّه ِإَلْیِھ َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ الْ      ْوِم الظَّ َع اْلَق ي َم َداَء َوال َتْجَعْلِن ي اَألْع ْشِمْت ِب َقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َیْقُتُلوَنِني َفال ُت
رَّاِحِمیَن             ) ١٥٠( ُم ال َت َأْرَح َك َوَأْن ي َرْحَمِت ا ِف ي َوَأْدِخْلَن ي َوَألِخ ْر ِل ُذوا  ) ١٥١(َقاَل َربِّ اْغِف ِذیَن اتََّخ َیَناُلُھْم   ِإنَّ الَّ َل َس  اْلِعْج

وا        ) ١٥٢(َغَضٌب ِمْن َربِِّھْم َوِذلٌَّة ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَتِریَن     ِدَھا َوآَمُن ْن َبْع اُبوا ِم مَّ َت سَّیَِّئاِت ُث وا ال َوالَِّذیَن َعِمُل



 ٤٨٩

ْم    َوَلمَّ) ١٥٣(ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَھا َلَغُفوٌر َرِحیٌم        ِذیَن ُھ ٌة ِللَّ ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اَألْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَھا ُھًدى َوَرْحَم
  ١٥٤-١٥٠: األعراف} )١٥٤(ِلَربِِّھْم َیْرَھُبوَن 

  
ْدِمیرًا    َفُقْلَنا اْذَھَبا) ٣٥(َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُھ َأَخاُه َھاُروَن َوِزیرًا       { َدمَّْرَناُھْم َت ا َف  ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَن
  ٣٦: الفرقان} )٣٦(
  

ریھم                    ة أن ی ي مك د ف ن محم سھ م رآن نف ن ھشام والق ث وسیرة اب ب األحادی ول كت ا تق وعندما طلب الوثنیون العرب كم
ار أو ی            ابیع وأنھ ن األرض ین ھ        معجزات ملموسة لیؤمنا بھ كأن یفجر م ون ل د أو یك ا ویوسع البل ن أماكنھ ال م زیح الجب

یس            دة، ول ي مرة واح دة یعن ة واح ھ جمل رآن كل اب الق قصر عظیم مزخرف أو ینزل علیھ اهللا أمام عیونھم مالك معھ كت
دعوة           ًا لمراحل ال داث واالحتیاجات وتبع ار واألح ن أفك ھ م كما یفعل محمد من تألیفھ للقرآن على مھل وحسب ما یبدو ل

یم          وبن دل العق ھ إال أن استخدم أسلوب الج ان من ا ك اء المجتمع الجدید لدینھ وطاقتھ البشریة المحدودة في تألیفھ للقرآن، م
  : فقالالھاجادیة الغیر قانونیةوالتھرب مستغًال القصص 

  
  ٣٢: سورة الفرقان} )٣٢(ُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًال َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوال ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِل{
  
َذْتُھْم          { َرًة َفَأَخ َھ َجْھ ا اللَّ اُلوا َأِرَن َك َفَق ْن َذِل َر ِم ى َأْكَب َأُلوا ُموَس ْد َس سََّماِء َفَق ْن ال ًا ِم ْیِھْم ِكَتاب زَِّل َعَل اِب َأْن ُتَن ُل اْلِكَت ْسَأُلَك َأْھ َی

ًا        الصَّا سورة  }  )١٥٣(ِعَقُة ِبُظْلِمِھْم ُثمَّ اتََّخُذوا اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُھْم اْلَبیَِّناُت َفَعَفْوَنا َعْن َذِلَك َوآَتْیَنا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمِبین
  ١٥٣النساء 

  
ا          ) ٩٠(َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمْن اَألْرِض َیْنُبوعًا      { اَر ِخالَلَھ َر اَألنَھ ٍب َفُتَفجِّ ٍل َوِعَن ْن َنِخی ٌة ِم َك َجنَّ وَن َل َأْو َتُك

َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو ) ٩٢(َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّھ َواْلَمالِئَكِة َقِبیًال   ) ٩١(َتْفِجیرًا  
وًال   َت َع   ) ٩٣(ْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْیَنا ِكَتابًا َنْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُس ا َمَن َوَم

ھُ  َث اللَّ اُلوا َأَبَع َدى ِإالَّ َأْن َق اَءُھْم اْلُھ وا ِإْذ َج اَس َأْن ُیْؤِمُن وًال النَّ َشرًا َرُس ُشوَن  ) ٩٤( َب ٌة َیْم ي اَألْرِض َمالِئَك اَن ِف ْو َك ْل َل ُق
ِصیرًا     ) ٩٥(ُمْطَمِئنِّیَن َلَنزَّْلَنا َعَلْیِھْم ِمْن السََّماِء َمَلكًا َرُسوًال      رًا َب اِدِه َخِبی اَن ِبِعَب ) ٩٦(ُقْل َكَفى ِباللَِّھ َشِھیدًا َبْیِني َوَبْیَنُكْم ِإنَُّھ َك

ًا                 َوَمْن ًا َوُبْكم وِھِھْم ُعْمی ى َوُج ِة َعَل ْوَم اْلِقَیاَم ُشُرُھْم َی ِھ َوَنْح ْن ُدوِن اَء ِم ْم َأْوِلَی َد َلُھ ْن َتِج  َیْھِد اللَُّھ َفُھَو اْلُمْھَتِدي َوَمْن ُیْضِلْل َفَل
  ٩٧-٩٠ :سورة اإلسراء} )٩٧(َوُصّمًا َمْأَواُھْم َجَھنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُھْم َسِعیرًا 

  
  ٧األنعام } )٧(َوَلْو َنزَّْلَنا َعَلْیَك ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاٍس َفَلَمُسوُه ِبَأْیِدیِھْم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبیٌن {

   
   
   
   
   
   



   ّيوم القيامة والدينونة الخرافّييوم القيامة والدينونة الخرافّييوم القيامة والدينونة الخرافي
 

 فلسطين أرض القيامة والحشر حسب األسطورة
 

 :جاء يف سورة احلشر يف كالم ضد اليهود الذين اعتدى عليهم حممد وطردهم من وطنهم يثرب إىل الشام
 
ِهــو اـلــذي َأخـــرج اـلــذين كفـــروا مـــن َأهـــل الكـتــاب مــن دـيــارهم ألول { َّ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ِِ َّ ََّ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ ـــم ُ ْاحلشـــر مـــا ظنــنــتم َأن خيرجـــوا وظنـُّــوا َأ ُْ ْ َّْ َ ََ ُ َ َُ َ ْ ُ َْ ِ ْ

م بأـيـديهم  م الرعــب خيربـون بـيـو م مـن الـلـه فأتـاهم اللـه مـن حـيـث مل حيتسـبوا وقـذف يف قـلـو ْمـانعتـهم حصـو ْ ْ ِْ ِ ْ ْ َُ َِ ُ ْ َ َ َُ َ ُُُ ُ ُ َ ْ ُ ََ ُ َ َِ َّ َُّ ََ ْ َ ُُّ ُ ُِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َْ ْ ُ ُ َُ ُ
ُوأَيدي المؤمنني فاعترب َِْ َْ َ ِِ ُ َْ ِ ِوا يا أُويل األبصار ْ َ َْ ْ ِ  احلشر} )٢(َ

 
 :قال ابن كثري يف التفسري

 
ٍِقــال اـبــن َأيب حــامت َ ِ ُ ْ َ ثـنا ســفيان، عـــن َأيب ســعد، عـــن عكرمــة، عـــن اـبــن : َ ثـنا اـبــن َأيب عمــر، حـــدَّ ثـنا َأيب، حــدَّ ِحـــدَّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َُ َ ْ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ٍ ْ َ ُُ ْ َ َ ََ َ ََ َ ُ

َعباس قال َ ٍ ِمن شك يف أن أرض احملش: ََّ َّ َ ْ َْيـعين الشام فـليتل -ر هاهنا َ ََْ َ َّ ِ ََهذه اآليةْ ْ ِ ِ ُهـو الـذي َأخـرج الـذين كفـروا {: َ َ ََ َ َ ِ َِّ ََّ ْ ُ
ِمن َأهـل الكتـاب مـن ديـارهم ألول احلشـر ْ َ َ ْ ْْ ِ َّ ْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َقـال هلـم رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم} ْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ َُ ََ َ ُ َْ ُ ُاخرجـوا: "َ ُ ُقـالوا". ْ َإىل : َ ِ

َأَين؟ ق َ ِإىل أَرض المحشر: "َالْ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ." 
 

موضـوع شـريعة / Eschatologyاألخرويـات أي اإلسـخاتولوجي : مـادة/ قارن مع ما جاء يف املوسوعة اليهوديـة
 Part of theموضـوع جـزء مـن الرجـاء املسـيحاين / Ressurectionالبعـث : ، ومـادةA New Lawجديـدة 

Messianic Hopeوترمجتهما ،: 
 

: ٣٧واملزمــور. ١٠ :Kiddushin١) يرثـون األرض( عــن املشـاركة بنصــيب يف احليـاة القادمـة هــو املصـطلح املعـرب
، والســـــــنهدرين ٥: ٥ً، وتبعـــــــا ـلــــــه إجنيـــــــل مـــــــىت)أمـــــــا الودعـــــــاء فريثـــــــون األرض و يتلـــــــذذون يف كثـــــــرة الســـــــالمة(

Sanhedrin غصـــن وشـــعبك كلهـــم أـبــرار، إىل األـبــد يرـثــون األرض،  (٢١: ٩شـــعيايف اإلشـــارة إىل إ ١ :١١
َ  لذلك اعتقد أن البعث سيحدث حصريا يف األرض املقدسة ،)غرسي عمل يدي ألمتجد ُِ)Pesiḳta Rabbati 



، قـارن نـص )ًاألرض اليت فيهـا حييـا األمـوات جمـددا:  مبعىن٩: ١١٦يف املزمور " أرض األحياء" حيث يفسر ،١
  أسـلك قـدام الـرب يف أرض ٩ن الزلـق   ألنك أنقذت نفسي من املوت وعيين من الدمعة ورجلي م٨: (املزمور

 و كتبـــوث مـــن التلمـــود األورشـــليمي ٧٤ Genesis Rabbah) التكـــوين ربـــا(، وكـــذلك برشـــيت ربـــا )األحيـــاء
Yerushalmi Ketuboth ٣٥ :١٢b يقــول اهللا اـلـرب خــالق الســماوات هكــذا (٥: ٤٢إشـعيا ، مــع اإلشــارة إىل 

علـى : ُحيـث فسـرت أي، )اًالسـاكنني فيهـا روحـ نسمة ووناشرها باسط االرض ونتائجها معطي الشعب عليها
 Kettuboth١١١b(ُاألرض املقدســــة ـقـــط، ، أورشــــليم هــــي املديـنـــة الوحـيـــدة اـلـــيت ســــينبت موتاهــــا مـثـــل العشــــب 

ـا، ويزهـرون مـن  ( ١٦: ٧٢املزمورإشارة إىل  ٍُّتكون حفنة بـر يف األرض يف رؤوس اجلبال تتمايل مثـل لبنـان مثر
، ـلـــذلك ـفـــإن مــــن يـــدفنون يف األمــــاكن األخــــرى ســــيجربون عـلـــى الزحــــف خــــالل )األرضاملدينـــة مـثـــل عشــــب 

حيـث . .(.٣b; Pesiḳta Rabbati. l.c Kettuboth١١١a, and)ًفجـوات األرض وصـوال إىل األرض املقدسـة 
ـيــا اـبــن آدم هـــذه العظـــام هـــي كـــل بـيــت : مث ـقــال يل ١١ (١٣-١١: ٣٧ســـفر حزقـيــالّيشـــري بســـكيتا رـبــايت إىل 

قـل هلـم هكـذا قـال السـيد  لـذلك تنبـأ و١٢يبسـت عظامنـا وهلـك رجاؤنـا قـد انقطعنـا :  هـا هـم يقولـونإسرائيل،
فتعلمـون أين أنـا الـرب  ١٣آيت بكـم إىل ارض اسـرائيل ركم وأصعدكم من قبوركم يا شعيب وهأنذا افتح قبو: الرب

 ).عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعيب
 

 :ويف مسند أمحد
 

ثـنا عبد اهللا بن احلارث، حدَّثين شـبل بـن عبـاد، وابـن َأيب بكـري يـعـين حيـىي بـن َأيب بكـري، قـال- ٢٠٠١١ َ حدَّ َ ََ ٍ ٍ ِْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ٍ َّ ُ ِ ِ َِ َْ ُ َ :
ثـنا شــبل بــن عبــاد المعــىن قــال َحــدَّ َ َ ْ َ ُْ ٍ ََّ ْ ُْ ِ ََ ُمسعــت أَبــا قـزعــة وقــال ابــن َأيب بكــري حيــدث: َ ِّ َ َُ ٍْ ََ َُ َِ ُ َْ َ ََ ُ ْ ْ عمــرو بــن دينــار، حيــدث عــن َِ َْ َُ َِّ َُ ٍ ِ َ ْ َ

ِحكــــــيم ـبـــــن معاوـيـــــة البـهــــــزي، عــــــن أَبـيـــــه، ِِ ْ َ َ ُ ََ ِّ ِ ِْ ْ َ ِ َ ِ َ مث ـقـــــال....إخل...ْ َُ َهاهـنـــــا حتشــــــرون : " َّ ُ َ ْ َُ ُ َهاهـنـــــا حتشــــــرون . َ ُ َ ْ َُ ُ َُهاهـنـــــا . َ َ
َحتشرون  ُ َ َ، ثالثا، ركبانا ومشاة، وعلى وجوهكم توفون يـوم .ُْ ْ َْ ُ ُ ََ ُ ُ ًُ ِ ُ َ ََ ََ ً َ ُْ ً ََالقيامة سـبعني أُمـة أَنــتم آخـر األمـم وَأكرمهـا علـى َ َ ُ َ َ ََ ُْ ََّ ِ ُ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ً َ ْ َ ِ ْ

ُاهللا تـأتون يــوم القيامـة وعلـى أَفـــواهكم الفـدام  ََ ِ ِ ِْ ُْ َُ ْ ََ َ ِ َِ َ َْ َ ُ ُأَول مـا يـعـرب عـن َأحــدكم فخـذه . َْ ُ ِ َ ْ ُ َِّ َ ْ ُ ََ ُ ِ ْ ٍْقـال ابـن َأيب بكـري" ُ َ َُ ِ ُ ْ َفأشــار : َ َ ََ
ِبيده إىل الشام َّ َ ِ ِِ ِ َ فـقالَ َ َإىل هاهنا حتشرون: " َ ُ َ ْ َُ ُ َ َ ِ. 

 
دة، - وھو ابن معاویة بن جدة القشیري-إسناده حسن، رجالھ ثقات رجال الصحیح غیر حكیم ن حی  وھو صدوق حسن الحدیث، وغیر والده معاویة ب

اري ا البخ ق لھم نن وعل حاب الس ا أص د روى لھم ي . ّفق ائي ف ھ النس رى"وأخرج ر) ١١٤٣١" (الكب ن جری ري ، واب ، ٢٤/١٠٧ و٥/٦٦ الطب
ذا اإلسناد) ١٠٣٨/ (١٩" المعجم الكبیر"والطبراني في  ر وحده، بھ ي بكی ي . من طریق یحیى بن أب ع األول والطبران ي الموض ري ف ة الطب وروای

ى آخر الحدیث...ما حق زوج أحدنا: مختصرة من قولھ ي .  إل ھ النسائي ف رى"وأخرج ي ) ٩١٨٠" (الكب انع ف ن ق ، ٣/٧١" حابةمعجم الص"، واب
ر، ) ١٠٣٦/ (١٩من طریق حجاج الباھلي، والطبراني ) ١٠٣٧/ (١٩والطبراني  ن حجی وید ب ة س ي قزع من طریق حماد بن سلمة، كالھما عن أب

و داود . واقتصر النسائي على قصة حق الزوجة. بھ ة وحدھا أب ة حق الزوج ي ) ٢١٤٤(وأخرج قص رى"، والنسائي ف ي ) ٩١٥١" (الكب ، والبیھق



ھ٧/٢٩٥ ة، ب ن معاوی یم ب ھ حك ام .  من طریق سعید بن حكیم، عن أبی ھ باألرق د بطول ًومختصرا ) ٢٠٠٤٣(و ) ٢٠٠٣٧(و ) ٢٠٠٢٢(ورواه أحم
ام  و ) ٢٠٠٤٥(و ) ٢٠٠٣١(و ) ٢٠٠٣٠(و ) ٢٠٠٢٩(و ) ٢٠٠٢٧(و ) ٢٠٠٢٦(و ) ٢٠٠٢٥(و ) ٢٠٠١٨(و ) ٢٠٠١٥(و ) ٢٠٠١٣(باألرق

 ) .٢٠٠٥٣(و ) ٢٠٠٥٠(و ) ٢٠٠٤٩(
 

َ حدثـنا عفان، حدثـنا حماد بن سلمة، َأخبـرنا أَبو قـزعة اْلباهلي، عن حكيم بـن معاويـة، عـن أَبيـه قـال- ٢٠٠٢٢ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ ُّ ِ ِ َ َ َْ َ ُ َّ َّ َأَتـيـت رسـول : ََّّ ُ َ ُ ْ َ
َاهللا صلى اهللا عليه وسلم  َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ َ قال...ِ ََتحشرون هاهنا وَأومأ : " َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ ِبيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا، وعلى وجـوهكم تـعرضـون علـى اهللا ُ َ َ َْ ََ ُ َ ْ ُْ ْ ُ ِ ُِ ُُ َ ًَ َ ََ َُ ً ِ َِّ ِ َ ِ ِ

ُوعلى َأفـواهكم اْلفدام، وَأول ما يـعرب عن َأحدكم فخذه  َ َُ َ ُِ ِ ِْ ُ ََّ ُ َْ ُ ُِ ْ ُ َْ َ ََ ُ ِ َ " 
 

َھو سوید بن حجیر: أبو قزعة. إسناده حسن من أجل حكیم بن معاویة ي ١٤/١٤٢ أبي شیبة وأخرجھ ابن. ُ ي ف ر"، والطبران و ) ١٠٣٤/ (١٩" الكبی
راھیم ) ١٦٠( من طریق موسى بن إسماعیل، وابن حبان ٧/٣٠٥، والبیھقي ) ٢١٤٢(من طریق أسد بن موسى، وأبو داود ) ١٠٣٥( ق إب من طری

ي النعم) ٤٠٣" (تعظیم قدر الصالة"بن الحجاج السامي، ومحمد بن نصر المروزي في  ذا من طریق أب ن سلمة، بھ اد ب تھم عن حم ان عارم، أربع
ھ. اإلسناد ى قول ي شیبة عل ن أب ة، واقتصر اب ى حق الزوج ا: " واقتصر أبو داود والطبراني في الموضع األول والبیھقي عل ا ھن ى " تحشرون ھ إل

ن نصر ) ٦٣٩٨" (األوسط "وأخرجھ الطبراني في. نھایة الحدیث، ولم یذكر محمد بن نصر والطبراني في الموضع الثاني حق الزوجة د ب ، ومحم
 .من طریق حجاج الباھلي، عن أبي قزعة، بھ) ٤٠٤(
 

َ حدثـنا يزيد، َأخبـرنا بـهز بن حكيم، عن أَبيه، عن جده قال- ٢٠٠٣١ َ ِ ِّ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ َِ ِِ ٍ ُ ْ ُ ْ َ َْ ُ ِ َ ُقـلت: َّ ْ َيا رسول اهللا أَين تأمرني ؟ قال: ُ ََ ِ ُِ ُ ُ ََْ َ َهاهنا : " َْ ُ َ . "
ِونحا بيد َ َِ َ ِه نحو الشام َ َّ َ ْ َ َقال. ِ ْإنكم محشورون رجاال وركبانا وتجرون على وجوهكم : " َ ُْ ُِ ُ َ َُ َ َ َُ َْ َ َُّ َ َُ ً ُُ ً ِ ْ َِّ " 

 
ي ) ٣١٤٣(و ) ٢٤٢٤(و ) ٢١٩٢(وأخرجھ الترمذي . إسناده حسن د ب٤/٥٦٤، والحاكم ) ٩٧٦/ (١٩، والطبران ق یزی ذا  من طری ن ھارون، بھ

َّوقرن الحاكم بیزید علي بن عاصم، وزاد الطبراني قولھ. اإلسناد وأخرجھ ابن أبي شیبة ". مفدمة أفواھكم بالفدام، وإن أول ما یبدأ من أحدكم فخذه: "ُ
اریخ"، ویعقوب بن سفیان في ١٣/٢٥٠ ي ٢٩٦ و٢/٢٨٨" المعرفة والت  من طرق ٤/٥٦٤ ، والحاكم) ٩٧٧(و ) ٩٧٥(و ) ٩٧٤/ (١٩، والطبران

و الشام. ِیا رسول هللا خْر لي:  واقتصر یعقوب في الموضع األول على قول معاویة-عن بھز بن حكیم، بھ ده نح أ بی رقم . فأوم ) ٢٠٠٥٠(وسیأتي ب
 ) .٢٠٠١١(وسلف ضمن حدیث برقم . عن یحیى بن سعید عن بھز

 
 

ًكـــان املســـلمون األوائـــل يقدســـون الشـــام وفلســـطني كثـــريا، خصوصـــا أل ـــا كانـــت أول أملهـــم يف احـــتالل دول ً
وهنـاك . ّأخرى واخلروج من صحراء شبه جزيـرة العـرب القاحلـة، حـىت أن بعضـهم كـان يفضـل احلـج إىل القـدس

أحادـيـث كثــرية ملفقــة صــحيحة اإلســناد علــى األغلــب حتــثهم علــى اهلجــرة إليهــا، مــع وجــود أحاديــث مناقضــة 
 أن تصــري يـثـرب مهجــورة فــألف األحادـيـث املضــادة، حــىت تقــول ـبـاملكوث يف يـثـرب، ويـبـدو أن بعضــهم خشــي

م حتدثوا عن خراب يثرب وعمـران بيـت املقـدس إشـارة مـن خـوفهم الـديين ألفعـال عبـد امللـك بـن مـروان مـن  أ
 وســأتناول هــذه األحاديــث يف كتــاب نقــد اإلســالم .بنــاء مســجد قبــة الصــخرة بقبتــه الذهبيــة وفخامتــه الشــهرية

 ).مما أحدثوه وابتدعوه يف دينهم ومل يكن فيه أو تركوه وكان منه(فور لإلسالم، باب  القرب احمل٢الشامل ج
 

وأـنـا مــدين يف حبــث اهلاجــادة هـنـا باعتــذار للقــراء الضــطراب يف تــرقيم اقتباســاته مــن مســند أمحــد، ألين عملــت 
ـبــيت عــى البـحــث خــالل ســـنوات طويلــة، بعضـــها مل تكـــن يف ظــروف حســـنة جــدا، وفقـــدت ذات مــرة كـــل مكت



ًاإللكرتونية، فهناك استعمال لنسخ خمتلفة أحيانا مـن تـرقيم املسـند، لكـن البحـث مـن خـالل كلمـات يف الـنص 
 .يف نسخة إلكرتونية من املسند ستساعد

 
 الوثنيون يتبعون األصنام والشياطين التي عبدوها إلى جهنم

 
ـــا: ٣٠ :٢٩a Sukkah جـــاء يف التلمـــود الـبــابلي فكـــذلك .  بســـبب عـبــادة األصـــنامكمـــا أن األمـــم تلقـــى عقا

ُِاألشياء املكرمة كآهلة ستعاقب لذلك، كما قـد كتـب َّفـإين َأجتـاز يف أَرض مصـر هـذه الليـلـة، وَأضـرب كـل ١٢( :ُ ُْ ُ ِ ََّ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ُ َ ِّ َِ
ِبكر يف أَرض مصر من النَّاس والبـهائم ٍِ ِ َِ َ ْْ َ َِ َِ ْ ِ ْ ُوَأصنع. ِ َْ  ١٢: ١٢اخلروج) َ

 
 :قارن مع القرآن

 
ـــتم هلــا واردون َِّإن{ َكــم ومــا تـعـبـدون مــن دون اللــه حصــب جهــنَّم أَن َُ ُِ َ ََ َْ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َُ ِ َِّ ِ ُ َ ٌّلــو كــان هــؤالء آهلــة مــا وردوهــا وكــل ) ٩٨(ُ ُ ََ َ َ َُ ََُ َ ً ِ َِ َ َ ْ َ

َفيها خالدون  ُ ِ َِ  األنبياء} )٩٩(َ
 
َهذا يـوم الفصل الذي كنتم به تكـذبون { ُ َِّ َ ُ َِِ ْ ُُْْ ِ َّ ِ ْ َْ ُ َّاحشـروا الـ) ٢١(َ ُ ُ َذين ظلمـوا وأَزواجهـم ومـا كـانوا يـعبـدون ْ ُ ُْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُ ََ ْمـن ) ٢٢(ِ ِ

ِدون الـلـــه فاهــــدوهم إىل صــــراط اجلحــــيم  َِّ َِْ ِ َِ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ِ ــــم مســــئولون ) ٢٣(ُ َوقفــــوهم إ ُ ُ ْ ََ ْ ُْ َُّ ِ ُ َمــــا لكــــم ال تـناصــــرون ) ٢٤(ِ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َ)٢٥( {
 ّالصافات

 
 :وروى البخاري

 
ُ حــدَّثين حممــد ـبـن - ٤٥٨١ ْ ُ َّ َُ َِ ثـنا أَـبـو عمــر حفــص ـبـن ميســرة عــن زـيـد ـبـن َأســلم عــن عطــاء ـبـن َ ِعـبـد العزـيـز حــدَّ ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َْ ِ َِ َ َ ُ َُ ْ ََ ِ ِ َ ْ

َيسـار عــن َأيب ســعيد اخلـدري رضــي الـلـه عـنـه َأن أُناسـا يف زمــن النـَّـيب صـلى الـلـه علـيـه وســلم قـالوا ـيـا ر َ ََ َ ْ َُ َ َِّ َّ َّ َّ ََّ ً َِ ِْ ُ ُ ََُ َ ََ ِّ ِ ِ َِ ِ ِ ٍَ َّ ْ َْ ِ ُْ ٍ ِســول الـلـه َ َّ َ ُ
ٌهــل نـــرى ربــنـا يـــوم القيامــة ـقـال النـَّـيب صــلى اللــه علـيـه وســلم نـعــم هــل تضــارون يف رؤـيـة الشــمس ـبـالظهرية ضــوء  َْ ْ َْ َِ َِّ َّ َّ َِّ ِ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ُ َ َُ َ َِ َ َُّ َ ْ َ َ َْ ََ َ َْ ََُ ُّ ِ َ ِْ ََّ

ِلـيس فيهــا ســحاب ـقـالوا ال قـال وهــل تضــارون يف رؤـيـة القمـر  َ ُ ََ ْ ُْ ِ َ َِ َ َ َُّ َ ْ َ ٌَ َ ُ ََ َ ِ َ َليــلـة الـبـدر ضــوء لـيس فيهــا ســحاب ـقـالوا ال ـقـال ْ َ ََ َُ َ ٌَ َ ََ ٌَ ِ َ ْ ْْ َ ِ ْ ْ َ
َالنَّيب صلى الله عليه وسلم ما تضارون يف رؤية اللـه عـز وجـل يــوم القيامـة إال كمـا تضـارون يف رؤيـة َأحـدمها إذا  ِ َِ َ َ ُِّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُُ ُ َ َ ُ ُ َِ َِ ََ ََ َّ َّ َّ َّ َّْ َ َْ َّ َّ ََ َ ْ ُ ِ

َكـــان يــــوم القي َِْ ُ ْ َ ِامـــة أَذن مـــؤذن تـتـبــع كـــل أُمـــة مـــا كاـنــت تـعـبــد فـــال يـبـقـــى مـــن كـــان يـعـبــد غـــري اللـــه مـــن األصـــنام َ َ ُ ُ ُّْ ْ َْ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ٍ َِّ َْ ََ َ َ ََ َ َُ َ َ َْْ َ ْ َّ ُ ٌ ِّ َّ



ْواألنصــاب إال يـتســاقطون يف النـَّـار حــىت إذا مل يـبــق إال مــن كــان يـعبــد اللــه بـــر أَو  َ ُ َ ْ َ َ َ ٌَّ َ َّْ َّ َُّ ْ َ َ ََ ِْ ِ َِ ْ ََ َ َّ ُِ ِ َ َ ِ َ ْ ِفــاجر وغــربات َأهــل الكتــاب َ َِ ْ ِ ْ ُ ََّ ُ َ ٌ ِ َ
ْفــيـدعى اليـهــود فـيـقــال هلــم مــن كـنـتم ـتعـبـدون قــالوا كنـَّـا نـعـبـد عزيـــر اـبـن اللــه فـيـقــال هلــم كــذبـتم مــا اختــذ اللــه مــن  َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُِ ُِ ْ ْ َّْ ََّ َ َ ََ ُ َُّ ْ ْ ْ َْ ُ ُُ ْ ْ ُُ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ُ َُ ُُ ْ ُْ ْ

ُصــاحبة وال وـلــد فمــاذا تـبـغـــون فـقــالوا  ََ ََ َ َُ ْ َ َ َ ٍَ َ ٍ َِ ــا ســـراب َ ٌعطشـــنا ربـنــا فاســـقنا فـيشــار َأال ـتــردون فـيحشــرون إىل النـَّــار كأ َ َُ َ َ َّْ َِ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َْ ُ ُُ َِ ُ ََ َ َِ ْ َّ ِ
ِحيطم بـعضها بـعضا فـيتساقطون يف النَّار ِ َ َ َُ َ ََ َ ًَ ُْ َْ ُ ِ  إخل....َْ

 
  ١٨٣ ومسلم ٧٤٣٩والبخاري 

 
 Day of) ّاملســيحاين(ّ العصــر املســياين موضــوع ـيـوم الدينوـنـة يســبق/ جــاء يف املوســوعة اليهوديــة، نفــس املــادة

Judgment Precedes Messianic Era: 
 

َســــتلقى األمــــم مـــــع مالئك : ونصــــه كالـتــــايل ،)٢٦-٢٢: ٩٠ســــفر أخـنــــوخ(ّ والنجـــــوم يف جيهنــــا ارســــنيهــــا احلتُ
َأمسـك السـبعني راعيـا الـذين ســ: "وقـال للرجـل الـذي كـان يكتـب أمامـه، أحـد الرجـال السـبعة البـيض٢٢( ُلمت ً َّ

م ُـهلــم اخلـــراف والـــذين بعـــد أن اســــتلموهم قتلـــوا مـــنهم أكثـــر ممـــا كـنـــت قـــد أمـــر ُ  ورأيـــتهم كلهـــم مقـيـــدين ٢٣." َ
ـــم مـــذنبون٢٤. وواقفـــني أمامـــه َّ وطـبــق احلكـــم أوال علـــى النجـــوم، وأُقـــر أ ِ ً ُُ فمضـــى املالئكـــة إىل مكـــان العـــذاب . ِّ

ــم يف هاويــة مــألى بالنــار احملرقــة وبأعمــدة النــار ٍوألقــوا  ْ ــم مــذنبون ٢٥ .َ ِّ مث حــوكم الرعيــان الســبعون، وحقــق أ ُ
ًوقـــذفوا هــــم أيضـــا يف هاوـيـــة النـــار هــــذه ِ ً ورأيـــت يف ذـلـــك الوقـــت أن هاوـيـــة مماثلـــة مليـئـــة بالنـــار كاـنـــت ـقـــد ٢٦. ُ

ُوأُحضـــرت اخلـــراف املعمـــاة، وح. انفتحــت يف األرض َ ُ ً َ ـــا مذنـبــة وـقــذفت يف هاوـيــة الـنــار ِ ْوكمـــت كلهـــا، وحتقـــق أ ُ َ ِ
ًووفقـــا . ]٩٩ ص٢خمطوطــات قمــران والتــوراة املنحــول ج_ترمجــة يوســف بطــرس اخلــوري [).رتق فيهــاهــذه لتحــ

 لإسـرائيّاألمـراء املالئكيـني لالثنتـني وسـبعني أمـة سـوف حيتجـون ألن   فـإنEleazar of Modi'im للـرايب إليعـازر
ــم أمثــوا كالبقيـة، ـفـإن اهللا فضــل إســرائيل ، "ة إىل النـار مــع إهلهــا احلــارسفلـتـدخل كــل أمــ: "سـيجيب اهللا. َّرغـم أ

َمث ســـتلتهم كـــل األمـــم مـــع آهلتهـــا، الـــذين ال يســـتطيعون أن يقـــوهم  ْ، لكـــن إســـرائيل ســـيحفظهم اهللا )حيمـــوهم(ُ
 ,Tanhuma., Shofeṭim :قـارن ، ١ :٢ Shir ha Shirim Rabbah (Canticles Rabbah)ّنشـيد األنشـاد ربـا، (

ed. Buber, end٦٦ً، وفقـا لتفسـريات هاجاديـة خرافيـة إلشـعيا ) علـى سـفر القضـاة مـدراش تنهومـا يف تعليقـه :
ألن مجيـع الشـعوب يسـلكون كـل واحـد باسـم إهلــه (: ، ونـص ميخـا هكـذا)٥: ٤، وميخـا٤: ٢٣، واملزمـور١٤

ًووفقــا لــرأي آخــر فــإن وهــج الشــمس ســخترب والء الــوثنيني  ).وحنــن نســلك باســم الــرب إهلنــا إىل الــدهر واألبــد
ـــا، وســـيـلقون يف الـنــار األبدـيــة َللشـــريعة اـلــيت و َعـــدوا مبراعا ْ َ ُْ  ).أحكـــام عـبــاد األصـــنام(مـــن التلمـــود ) عـبــودة زارة(َ



/ سـتا الزردشـتية، راجـع حبـث لـؤي عـن املصـدر الزردشـيت يف كتـاب القـرب احملفـور لإلسـالمڤوهـو مسـتمد مـن األ[
 ].باب املصادر الوثنية والزردشتية/ ٢نقد اإلسالم الشامل ج

 
ّ رغم أن نشيد األنشاد ربـا مكتـوب يف القـرن السـابع زمـن حممـد، لكـن يشـهد لقـدم االعتقـاد سـفر :مالحظة [

مــن التلمــود الـبـابلي وتارخيــه  Sukkah وكــذلك ـنـص ســفر ســوكة ً وفيــه نفــس فكــرة اإلســالم تقريـبـاأخـنـوخ القــدمي
 تقـديرات أصـله التـارخيي ، أمـا مـدراش تنهومـا فتـرتاوحأقدم من اإلسالم بكثري، راجع مقدمة الكتاب عن تارخيه

م وكــال التــارخيني قبــل زمــن حممــد بكثــري، لكــين مل أطلــع علــى ٦٠٠إىل مــا بــني القــرن الرابــع املــيالدي إىل ســنة 
 ]النص

 
 



  بيضاءَ  بزةٍ خُ ك  بال جبالٍ  متساويةً األرض جيعلها هللا 
  

األجيال العشرة/  The Ten Generations، ١٢٣/ ص١، ججينزبرجنقرأ يف أساطري اليهود للويس 
  :Enoshإخنوخ أو إينوخ 

  
هكذا كان جيل أخنوخ أول من عبدوا األصنام، ومل يتأخَّر عقاُب محاقِتهم طويًال. فقد جعل ُهللا البحَر 

(يف نص آخر يف  يتعدَّى ختوَمُه، وُغِمَر جزٌء من األرض. ويف ذلك الزمن أيًضا صارت اجلبال صخورًا
، ويف وظهرت اجلبال والود :اهلامش عًما ومتساوً ن واألراضي الصخرية، حيث قبل ذلك كان كل شيء 

، وبدأت أجساد املوتى السابق، وصارت أطوال البشر أقصر) عصر املسيح سوف يستعيد كل شيء وضعه
تتعفَّن، وكانت هناك عاقبة أخرى خلطيئة الوثنية وهي أن حميَّا بشر األجيال التالية مل يعد على شبه وصورة 

وا خملوقات القنطور والقرود.....هللا   ، كما كان ُحمَيَّا آدم وشيث وإخنوخ. بل شا
  

Genesis Rabbah (Bereshit Rabbah) 23: 6, Baratia 32 Middot (in Yalkut 1: 47), Yalkut on 
Genesis 62 التكوين ربا وفي مدراش يلكوت   

  ٦: ٢٣وجاء يف التكوين ر 
  

رديال: "ملاذا عدََّد الكتاب ٢٦: ٤ التكوين أنوَش) َوَمسَّاهُ ] أيضًا[ اَبنٌ  ِلِشيتٍ  (وُوِلدَ  . ُسِئَل أ كوهني 
م حىت ذلك الوقت كانوا خملوقني على شبه وصورة  املقدس آدم وشيث وإخنوخ، مث سكَت"؟. فأجاَب: "أل

  هللا، لكن بعد ذلك ُخِلَقْت خملوقاُت القنطور".
لقد تغيـََّرت أربعٌة [أشياَء] يف زمن إخنوخ: صارت اجلبال صخورًا وقاحلة، وبدأت جثث املوتى تتعفَّن 

  لدود، وصارت وجوه البشر شبيهًة بوجوه القرود، وصاروا ُعرضًة للضرر من الشياطني. 



بوكريفي من األسفار املسيحية األبوكريفية (وهو غري السفر الشهري القانوين) وجاء يف سفر رؤ يوحنا األ
  هكذا:

  
ً يقول يل: "امسع أيها الصاحل يوحنا. مث  وجمدداً قلت: " رب، وبعد ذلك ماذا سوف تفعل؟" ومسعت صو
ح عظام، وسيكنسن (أو ُيْذرِين) كلَّ وجه األرض من  سأكشف أجزاء الشرق األربع، وستنبعث أربع ر

بيضاَء كالثلج، وستصري   طرف األرض إىل طرفها اآلخر، وسيكنس الرب اإلَمث عن األرض، وسُتجَعل األرضُ 
كرقاقة ورق، بال كهف، أو جبل، أو تل، أو صخرة، بل سيصري وجه األرض من مشرق إىل مغرب الشمس 
لنار، وستصيح إيلَّ، قائلة: "أ عذراء أمامك،  رب،  كالطاولة، وأبيض كالثلج، وسُتحَرق أعنَُّة األرِض 

لزُّوفَا فََأْطُهَر. اْغِسْلِين فَأَبـَْيضَّ َأْكثـََر ِمَن الثـَّْلِج." وال إَمث يفَّ." كما قال النيبُّ داوود من قبلُ  ِ ْرِين  : "َطهِّ
ريسية اخرى من القرن اخلامس عشر: ٧: ٥١[املزمور نيًا قال [يف املخطوطة وهي خمطوطة  _املرتجم] و

نيًا قد قال نيبٌّ آخر:] "ُكلُّ َوطَاٍء يـَْرتَِفُع، وَُكلُّ َجَبل َوَأَكمَ  يًعا، َألنَّ َفَم الرَّبِّ َتَكلَّمَ ٍة يـَْنَخِفُض، َوَيِصُري اْلُمْعَوجُّ ُمْسَتِقيًما، َواْلَعرَاِقيُب و   ]_املرتجم٥-٤: ٤٠[إشعيا»." َسْهًال. فـَيـُْعَلُن َجمُْد الرَّبِّ َويـََراُه ُكلُّ َبَشٍر مجَِ
  

 :روى البخاري
 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأِيب َمْرَميَ َأْخبَـَرَ ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل َحدََّثِين أَبُو َحازٍِم قَاَل مسَِْعُت َسهْ  -٦٥٢١ َل ْبَن َسْعٍد َحدَّ
َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ُحيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعلَ  ى أَْرٍض بـَْيَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة نَِقيٍّ قَاَل مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ا

 قَاَل َسْهٌل أَْو َغيـْرُُه لَْيَس ِفيَها َمْعَلٌم ِألََحدٍ 
 

ثـََنا اللَّْيُث َعْن َخاِلٍد َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب ِهَالٍل َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم  -٦٥٢٠ ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ َحدَّ َعْن َعطَاِء َحدَّ
َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َتُكوُن اْألَْرُض يـَْوَم اْلِقيَ بْ  َزًة َواِحَدًة ِن َيَساٍر َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا اَمِة ُخبـْ

َزتَُه ِيف السََّفِر نـُُزًال ِألَْهِل ا َرَك يـََتَكفَُّؤَها اْجلَبَّاُر بَِيِدِه َكَما َيْكَفُأ َأَحدُُكْم ُخبـْ َ ْجلَنَِّة َفأََتى َرُجٌل ِمْن اْليَـُهوِد فـََقاَل 



َ اْلَقاِسِم َأَال ُأْخِربَُك بِنـُُزِل أَْهِل اْجلَنَِّة يـَْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل بـََلى قَاَل تَ  َ َأ َزًة َواِحَدًة  الرَّْمحَُن َعَلْيَك  ُكوُن اْألَْرُض ُخبـْ
 َُّ َنا ُمثَّ َضِحَك َحىتَّ َبَدْت نـََواِجُذُه ُمثَّ َكَما قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَيـْ  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََنَظَر النَِّيبُّ َصلَّى ا

َُْكُل ِمنْ  َالٌم َونُوٌن قَاُلوا َوَما َهَذا قَاَل ثـَْوٌر َونُوٌن  َ َِِداِمِهْم قَاَل ِإَداُمُهْم  اِئَدِة َكِبِدِمهَا َسبـُْعوَن  زَ قَاَل َأَال ُأْخِربَُك 
 أَْلًفا
 

  :روى مسلم
 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد عن دمحم بن جعفر بن أيب كثري حدثين أبو   [ 2790 ]
حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء  

   النقي ليس فيها علم ألحد كقرصة
 

حدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليث حدثين أيب عن جدي حدثين خالد بن يزيد عن سعيد   [ 2792 ]
بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال تكون األرض 

ده كما يكفؤ أحدكم خبزته يف السفر نزال ألهل اجلنة قال فأتى يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها اجلبار بي
رك الرمحن عليك أ القاسم أال أخربك بنزل أهل اجلنة يوم القيامة قال بلى قال تكون  رجل من اليهود فقال 

مث ضحك حىت بدت نواجذه قال  األرض خبزة واحدة كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال فنظر إلينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كل من زائدة كبدمها  ألم ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون  دامهم قال بلى قال إدامهم  أال أخربك 

  سبعون ألفا
 

حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا بشر يعين بن مفضل عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن   [ 2928 ]
 البن صائد ما تربة اجلنة قال درمكة بيضاء مسك  أ القاسم قال أيب سعيد قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 صدقت



  
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن  [ 2928 ] 

  صياد سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن تربة اجلنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص
  

 ٣٧و ٣٦حديث ٤٧ص يف وبنحوه القمي تفسري عن ٥حديث ٤٣ص ٧ج األنوار حبار رواه الشيعة وعند
  العياشي تفسري عن ٥٦ص ١٠ج ويف العياشي، تفسري من ٤٠ وحديث احملاسن كتاب عن
  

 وحديث احملاسن كتاب عن ٣٧و ٣٦حديث ٤٧ص يف وبنحوه القمي تفسري عن ٥حديث ٤٣ص ٧ج األنوار حبار رواه الشيعة وعند
 - :القمي تفسري فيف/ االستيعاب سيء مفسر من للنص بتحريف العياشي تفسري عن ٥٦ص ١٠ج ويف العياشي، تفسري من ٤٠
: وتعاىل تبارك هللا قول عن السالم عليه جعفر أ عمر موىل فع سأل : قال الربيع أيب عن ، الثمايل عن ، حمبوب ابن عن ، أيب : فس
 هللا يفرغ حىت منها كلون بيضاء خببزة : السالم عليه جعفر أبو فقال ؟ تبدل أرض أي }اتالسماو  و االرض غري االرض تبدل يوم{

م : فع فقال ، اخلالئق حساب من  فقال ؟ النار يف وهم أم أشغل حينئذ أهم : السالم عليه جعفر أبو قالن، فملشغولو  االكل عن إ
دى{ :هللا قال فقد : قال ، النار يف وهم : فع  }هللا رزقكم مما أو املاء من علينا أفيضوا أن اجلنة أصحاب النار أصحاب و
م : قائل له فقال...: احملاسن - ٣٦  الطعام من له فالبد ، أجوف آدم ابن خلق هللا إن : قال ، والشرب االكل عن يومئذ شغل لفي إ

  وهللا استغاثوا فقد ؟ النار يف من أم ئذيوم شغال أشد أهم ، والشراب
  }الشراب بئس الوجوه يشوي كاملهل مباء يغاثوا يستغيثوا نوإ{: يقول
  النار يف وهم : السالم عليه جعفر أبو فقال ، االكل عن شغل لفي يومئذ الناس إن : االبرش فقال....:احملاسن كتاب ويف - ٣٧

  " ؟ احلساب يف عنه يشغلون فكيف ، العذاب يف وهم حلميما وشرب الضريع أكل عن يشغلون ال 
 
 ،٦: ٣ حبقوق ،٢٥: ٥ إشعيا مثالً  الشرعّي، املقدس الكتاب يف أصالً  مذكور اجلبال تدمري عن ورد ما إن
 سفر أن إال ،١٤: احلاقة ،١٠٨-١٠٥: طه ،١٠: املرسالت القرآن نقله وهذا ،٢١-١٧: ١٦ يوحنا رؤ
 يـَْومَ {:  القرآنية آلية بقوة يذكر وهذا كالرتاب، ستصري الصخور أن لقول انفرد األبوكريفي يوحنا رؤ

    ١٤: املزمل)} ١٤( َمِهيالً  َكِثيباً  اْجلَِبالُ  وََكاَنتْ  َواْجلَِبالُ  اَألْرضُ  تـَْرُجفُ 
  



ا السورة وفعالً  مكية، سورة ويف مكية آية هذه أن ذلك صح إن املسلمون يقوله فيما واملفروض  مكي، أسلو
 املدينة، يثرب إىل دمحم هجرة قبل املكي لألسلوب املميز الكثيف السجع ذلك السجع، مع تسري واآلية
َّ  عرف دمحماً  فإن لتايل  ومتوقعاً  له سهالً  كان وهذا مكة، يف وجوده منذ وأساطريها األبوكريفات و اهلاجاد
 لعدمفيه  وسط املسيحيني األسفار تلك انتشار يف استثنائياً  كان العربية جلزيرة الكتايب الوسط ألن جداً،
نيني املتبعني لرتاث التلمود واملدراشيم عليه قاهرة دينية سلطات وجود ، وكذلك كان يوجد اليهود الر

ٍن للعقائد واألساطري والشرائع   .واألحبار كمصدر 
 
     



 ٤٩٠

   الجنة في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالمالجنة في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالمالجنة في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالم
   

  :Paradiseفي الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان الفردوس 
  

  في الكتاب المقدس
  

دن  (الكلمة المستعملة أكثر ھي       ة ع ة   )جن ا كلم ردوس (، أم الث          ) الف ط ث ن أصل فارسّي، وھي تتكرر فق ت م ا كان فربم
ى  ٨: ٢، ونحمیا ٥: ٢، والجامعة ١٣: ٤مرات في العھد القدیم، تحدیدًا في نشید األنشاد        ، إنھا تأتي في العدد األول بمعن

  .اآلخرین بمعنى المتنزهالحدیقة، وفي العددین 
  

  .في الرؤى وفي التلمود الكلمة المستعملة ھي جنة عدن ونموذجھا األصلّي السماوّي
  

د      د الجدی ي العھ انّي ف ر الیون اء التعبی رّي ج تعمال العب ذا االس ن ھ اَركین : "وم ستَقر المب ا  " م ي لوق ا ف ، ٤٣: ٢٣، كم
  ٧: ٢، رؤیا یوحنا ٤: ١٢نثوس الثانیة ركو
  

   سفر التكوینالوصف في
  

ي             _رغم ذلك _في العھد القدیم   دھما ف ا وصفان، أح د لھ ن نصین، إذ یوج دن األرضیة م ة ع یحتاج المرء إلى دراسة جن
  ١٧-١٣: ٢٨، واآلخر في سفر النبّي حزقیال ٣و٢سفر التكوین 

  
اة وشجرة     ا   طبقًا للنص األول منھما فإن الرب یھوه زرع جنة شرقي عدن، والتي كان بھا شجرة الحی ة، وأعطاھ  المعرف

  .آدَم لیرعاھا، ھناك ینبع من تلك الجنة نھر یتفرع ویصبح أربعة أفرع، أسماؤھم ھي فیشون وجیحون وحداقل والفرات
  

شر    ر وال ة الخی جرة معرف دا ش ة ع جار الجن ار أش ل ثم واء بأك ِمح آلدم وح واع   . ُس ل أن ع ك َق ووض ة ُخِل ذه الجن ي ھ ف
ن ضلعھ   الحیوانات، لكن ال أحد منھم صلح       م عاش آدم وحواء    . كزوج لإلنسان األول، وبناء على ذلك ُخِلقت المرأة م ث

  .في الجنة عاریین بال ثیاب
  

ا          . كان أمكر مخلوقات الجنة ھو الحیة      ا محرم علیھم ا أنھم ا ھي وآدم، فأخبرتھ ي تأكلھ فسألت المرأة بصدد األشجار الت
شر، وأن الموت سیكون              ر وال ة الخی ذا الفعل   أكل ثمار شجرة معرف ة  .  النتیجة لھ ت الحی ة   _فقال ن الحقیق دًا ع أن آدم _بعی

الرب     ل      . وحواء إن أكال منھا فسیصبحان ك م أقنعت آدم أن یأك ت، ث ت حواُء وأكل ا    . ُغِوَی ساذجان عریھم زوج ال أدرك ال
شجر  ن ورق ال اب م ل ثی ي عم دآ ف ل . وب سكًا للرج وكًا وح تنبت ش رب أن األرض س ن ال ا طعا. وأعل ینتزع منھ ھ وس َم

الوجع        اة            . بصعوبة وعناء، وأن المرأة ستلد األطفال ب ن شجرة الحی أكال م دن، خشیة أن ی ن ع زوج م رب ال م طرد ال . ث
  .ولمنع عودتھما ُوِضع كروبیم عند مدخل جنة عدن

  
  تصور حزقیال لجنة عدن

  
ة ال       ال للجن ن تصور حزقی ة ع ى األْرز    ترد إشارة إلى عدن في عبارة بالغیة للغایة، لتكوین صورة كامل شیر إل د أن ن  ب

ة   ي الجن ى ف شجر األعل ال (كال اف     )٣١حزقی ر بأوص ھ نھ در من دس ینح ل مق ى جب لیم عل ي أورش د ف فھ للمعب ، ووص
  .أسطوریة كإحیائھ للسمك المیت ونبات كل أنواع األشجار حولھ وعالجھ لألمراض
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ذلك         من الجلّي أن حزقیال كان لدیھ في ذھنھ صورة للجنة تتشابھ في العدید    ن ك وین، لك ة سفر التك ع روای ن األمور م م
  )اآلراء النقدیة_ انظر الفردوس. (مختلفة في العدید من النقاط

  
ع              : مالحظة من المترجم  [ سطین، وال تق ي فل ا األرض ف لیم ذات مواصفات فردوسیة مكانھ اء أورش تتصور أسفار األنبی

ا  في عدن الیمنیة على غرار سفر التكوین، وال في السماء على        غرار التطور الالحق المتأخر في الكتابات الربینیة ومنھ
  ]التلمود والمدراشیم والترجومیم

  
  في سفر أخنوخ

  
وخ        فر أخن ي س سماویة ف ة ال ن الجن ف ع ر مختل ة غی ال للجن صور حزقی صص   ٢٨-٢٣ت ان المخ صور المك ث ی  حی

وسط األرض من أسفلھ تتدفق أنھار ماء، كجبل _ م.ق١٧٠ إلى ٢٠٠الي یؤرخ لكتابتھ ما بین _للصالحین في ھذا العمل   
  . عند منتصف سورھا المقدس تنبت نخلة

  
ع   ٢: ٤قارن رؤیا باروخ (نجد صور مشابھة من التعابیر في األسفار الرؤویة     ا   ٥٢: ٨، عزرا الراب ا یوحن ، ٧: ٢، رؤی

٢: ٢٢(  
  

سان األ      ن       ھذه الفقرات تشكل االنتقال من العقائد المبكرة عن الجنة كموطن اإلن د ع د الجدی ود والعھ ى تصور التلم ول إل
  .الفردوس كالسكن النھائّي للمباَركین

  
  في األدب الربینّي

  
ع  ) َجن عدن(یعبر عن التصور الشعبي للفردوس باللفظ       وم (أي بالعربیة جنة عدن، بالتضاد الجلي م نم أو  ) جیھن أي جھ

  .الجحیم
  

دن سماویة     المراجع الیھودیة مجمعون تقریبًا على التأكید أن ھن  ة ع ا جن ي    . اك جنة عدن أرضیة ومثلھ دن ف ة ع وأن جن
  ) في الموسوعة الیھودیةEdenانظر مادة عدن . ( سفر التكوین ھي نموذج مصغر لجنة عدن العلویة المسماة الفردوس

(Ta'an. 10a, Ber. 34b, Aggadat Shir ha-Shirim, pp. 13, 55)  
  

الم اآل (یشار إلى الفردوس أحیانًا كـ    ي الع ة  ) ت ا  (أو بالعبری ن         )عولم ھاب ر ع ظ عادة للتعبی ذا اللف ستعمل ھ ًا ی ن عموم ، لك
  .الزمن بعد حكم المسیح، بعد فترتي الحكم المسیحانّي وبعث األموات

  
  .بشكل خاطئ) العالم اآلتي(و) جنة عدن(بعض األحیان یخلط ما بین المصطلحین 

  
صالحین    ) عالم األرواح(أي ) لم ھاِنشموتعو(كـ ) جنة عدن(نحمانیدس فیصف   Naḥmanidesأما  دخل أرواح ال ث ت حی

  (see Sem. i. 5b; Tem. 16a). المغادرة فورًا إلیھا
  

دراش أجادا   (أما كتاب    ة       _فیعطي ) م م بالحیوی ة وتصور مفع ة   _مع صبغة كابالی صیلیًا للجن اد    . وصفًا تف ى غرار أبع عل
  .من الكثیر من األساطیر األقدم كتابًةھذه التفاصیل مستمدة ومجموعة . الغرف وغیرھا، مؤثثة

  
دح الھاجادة         واتھم، تمت یفترض أن ھذه الروایات قد أبلغھا أشخاص قالئل محددین الذین ُیدعى أنھم زاروا الجنة أثناء حی

واتھم   اء حی ة أشیر        : تسعة فانین بأنھم قد زاروا الجنة أثن ازار ، ساَرح ابن راھیم ألیع د إب وخ، وعب ة  ، ب(Soṭah 13a)أخن یثی
وذا   )١٢: ٣٨إر (، حیرام ملك صور، إیلیَّا، عبد ملك الكوشيّ    )١٨: ٤أخ  ١(ابنة فرعون  ن سبط یھ : ٤أخ ١(، ویعبیص م

١٠-٩(  
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ك صور          رام مل ن الوي محلَّ حی شوع ب ي ی ون الربِّ بعض یجعل ذا  (Derek Ereẓ Zuṭa i., end; Yalḳ., Gen. 42). ال  ،وھك
ة ت        ن الوي بطل كل أساطیر الجن شوع ب ة        أصبح ی ات الجن ام بواب ا أم ل إیلی ا قاب رًا م ًا، وكثی  Sanh. 98a; see "'En). قریب

Ya'aḳob" ad loc.)             ھ ان المخصص ل یفحص المك ھ ول ل موت ة قب ارة الجن ن مالك الموت لزی ًا م ال إذن غ نتیجة   ،  ،ون وبّل
ل    ان جمالی ت الر  (Seder ha-Dorot," ed. Warsaw, 1893, ii. 191"). فحصھ للراّب ا كان ار       لربم ي الزوھ ات األصلیة ف وای

ك   (Zohar, Bereshit, 38a-39b, 41a, and Leka 81a, b) . الذي یحتوي على كل التفاصیل في فقرات متفرقات منھ دى تل  إح
  .الروایات منسوب ألخنوخ

  
  الوصف في مدراش كونین

  
(Midr. Konen, in "Arze Lebanon," 3a, b, Venice, 1601; comp. Jellinek, "B. H." ii. 28, 29)  

  
  :نقرأ فیھ التالي. لربما كان مدراش كونین ھو أقدم جمع وإسھاب لھذه الفقرات المتناثرة

  
وم أو    (مساحة جنة عدن بالمقاییس الشرقیة ثمانمئة ألف سنة  " ال للی سنة  ٣٦٥٠عشرة أمی یًال لل ازل    ).  م د خمسة من یوج

  .لطبقات الصالحین المتعددة
  

انوا         . سقف من البللور الشفاف األولى مبنیة من األرز، مع      دما ك إخالص بع ة ب ى الیھودی دوا إل ذین اھت ھذا ھو مسكن ال
دل        (غیر یھود، یترأسھم النبّي عوبدیا وأونقیلوس المھتدي          ة ب ى الیھودی ّي وتحول إل ب االمبراطور الروم الذي كان قری

  . ةالذین یعلمانھم الشریع) المترجم_الوثنیة وترجم ترجمة شھیرة للعھد القدیم
  

الذي _ملك إسرائیل_ھذا ھو مسكن التائبین، یترأسھم الملك منسى. الثانیة مبنیة من األرز، مع سقف من الفضة الخالصة        
  . یعلمھم الشریعة

  
سماء وألرض،        . المنزلة الثالثة مبنیة من الذھب والفضة، مزینة بالآللئ    ي ال ا ف ى أفضل م وي عل دًا، وتحت إنھا واسعة ج

ا یتكئ    . في وسط ھذه المنزلة تقف شجرة الحیاة، طولھا مسیرة خمسمئة عام . عوم حلوةوبھا توابل وعبیر وط    تحت ظلھ
ة یترأسھم موسى وھارون            ي البری اتوا ف ذین م ن مصر أو ال . إبراھیم وإسحاق ویعقوب واألسباط سواء الذین خرجوا م

ن داوود     م  ٢(وھناك أیضًا داوود وسلیمان متوجین، وكیالب ب ي      )ب٥٥، شاباث  ٣: ٣ص ان ف ا ك اه داووَد كم ًا أب  مالزم
ھ            ن داوود وأعوان شالوم ب دا أب ة ع ي الجن اروُن      . الحیاة، كل جیل في إسرائیل ُیَمّثل ف شریعة، ویعطي ھ م موسى ال یعلمھ

اء     . شجرة الحیاة مثل سلم یمكن ألرواح الصالحین الصعود  والنزول علیھا     . التعلیماِت إلى الكھنة   س اآلب ى یجل ي األعل ف
دس           والشھداء اتھم ألجل اسمھ المق ذین ضحْوا بحی وا أسرھم         .  العشرة ال دن لیرافق ة ع ى جن ًا إل زل یومی ذه األرواح تن ھ

الجواھر       رة مرصعة ب ة وثی د  . وأسباطھم، حیث یتكئون على أرائك ناعم ھ  _ كل واح ًا لمرتبت ا    _طبق سبیحة ُیَعلمھ ُیعطى ت
ضوء ال      ون بال ل ینعم د، والك ى األب ي إل رب الح كر ال سبیح وش سكینة لت ألق لل ب  . مت یف اللھ ول س رس  [یتح ذي یح ال

م  . من حرارة شدیدة إلى برد ثلجّي ومن ثلج إلى جمرات متوقدة، یحرس المدخل من الفانین األحیاء      ] المترجم_الجنة حج
  .ُتغسل األراوح عند دخولھا الجنة في أنھار البلسم والعطر المئتین والثمانیة واألربعین. السیف مسیرة عشر سنوات

  
ھ   . لمنزلة الرابعة معمولة من خشب شجر الزیتون، ویسكنھا ھؤالء الذین عانوا ألجل دینھم  ا الزیتون رمز للمرارة بطعم

  .ومتألق في اشتعال زیتھ، رامزًا إلى االضطھاد وثواب تحملھ
  

نزلة یجري نھر في واجھة ھذه الم. المنزلة الخامسة مبنیة من األحجار الكریمة والذھب والفضة، مطوقة بالمر والصبار      
شذا والرائحة العطرة       . جیحون شر ال الجوخ        . ینبت على ضفتیھ شجیرات تن ذھب والفضة مفروشة ب ن ال ك م اك أرائ ھن

اع،       . ھذه المنزلة یسكنھا المسیح بن داوود وإیلیا      . الناعم ة االجتم ة خیم ى طریق ان عل في وسطھا توجد مظلة من أرز لبن
ن    ك م ضة، وأرائ ن الف ة م واري وأوعی ع س ة     م ا أغطی ذھب، علیھ ن ال د م ضة ومقاع ن الف دة م ع أعم ان م شب لبن خ

ر إسرائیل     ) ٣: ٥٣إشعیا(ھنالك یوجد المسیح بن داوود رجل األحزان ومختبر الحزن    . أرجوانیة ًا ومنتظرًا لتحری متألم
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صبر      ]. المترجم_أو الشتات[من السبي   ى ال ھ عل ا ویحث ّي إیلّی سب     . ویواسیھ النب ي ال ین وخمیس وف ل اثن اُء   ك دعو اآلب ت ی
  .وموسى وھاروُن المسیَح ویواسونھ، على أمل اقتراب النھایة السریع

  
  روایات أخر

  
ات              ن روای رات م ن فق في بعض الروایات األخر تزداد أقسام الجنة لتصیر سبعة، إن مدراشًا آخر یتألف بشكل واضح م

دن   (أقدم   وان          )سدر جن ع ة األل ثالث المختلف ة ال م        ، یصف الحوائط الناری ن األم صالحین م سم ال ة، ویضع ق حول الجن
ة      . الوثنیة خارج الحائط   ین الحوائط، ومئ ة، ستمئة ذراع ب الوصف فیھ جدیر بالمالحظة لصغر األبعاد التي یعطیھا للجن

ـ               سماء واألرض ب ل ال ة قب ق الجن ؤرخ لخل دخل، وھو ی الث ساعات    ١٣٦١وعشرین ذراعًا بین مصراعي الم  سنة وث
  .ودقیقتین

  
ن    . جنة ناي موسیقّي طویل یعزف األلحادن البدیعة آلیاً      في ال  سم منفصل م توجد سبع منازل لألرواح الصالحة، ویوجد ق

ھم  صالحات، تترأس ساء ال ازل ألرواح الن بع من ب _س ماء بالترتی ًا لألس ة  _وفق د زوج ة، یوكاب ون المھتدی ة فرع ة ابن بیثی
ة، أ         دة النبی ة أخت موسى، خل رام أم موسى، مریم النبی ل زوجة داوود  عم  Gan 'Eden," second recension in"). بیجای

Jellinek, l.c. iii. 131-140).  
  

  : األقسام سبعة، لكن منازل األرواح عددھا اثنا عشر، كالتالي.(Jellinek, l.c. v. 41-48)في بعض الروایات األخر 
رب، )١ افون ال ن یخ صدقین،  )٢م انوا مت ذین ك وتى،  )٣ال وا الم ذین دفن ى،  ا)٤ال ادوا المرض ذین ع املوا )٥ل ذین تع ال

ة،   راء،    )٦بأمان وا الفق ذین أقرض ام،   )٧ال وا األیت ذین كفل الم،    )٨ال انعي س انوا ص ذین ك ر،   )٩ال دوا الفقی ذین أرش ال
شھداء، )١٠ شریعة،  )١١ال وا ال ذین عّلم یا   )١٢ال الحون كیوش رون ص لیمان،وملوك آخ داوود وس صالحون ك وك ال المل

  .  وحزقیا وغیرھم
  

  ف الربِّي یشوع بن الوي للجنةوص
  

وت        دراش یلق ن م ة م ة المدراشیة التالی  (Yalḳ., Gen. 20; comp. "Seder Gan 'Eden," in Jellinek, l.c. iii. 52-53)الروای
  :تنسب إلى الربي یشوع بن الوي، رغم أن أسلوب المدراش یبدو متأخرًا، ربما یعود إلى القرن التاسع المیالدّي

  
ھ          للجنة باب " ن كفن ھ م ان ماسیان، وھنالك ستمئة ألف مالك خادم ذوي وجوه مضیئة، فورًا عند وصول الصالح، یجردون

ى رأسھ،         ذھب الخالص والجواھر عل ن ال ویلبسونھ ثمانیة ثیاب مصنوعة من سحاب الجالل، ویضعون تاجًا مزدوجًا م
اء  ." خبزك بسعادةاذھب كل : "ویضعون عشر نباتات آس في یده، ویحییھ المالئكة، قائلین  ویقودونھ خالل أودیة من الم

ع    . كل صالح لھ مظلة تتناسب مادتھا مع درجة استحقاقھ. ینمو بھا ثمانمئة نوع من الزھور واآلس       ة أرب یتصل بكل مظل
سل    سم والع ر والبل بن والخم ن الل ار م ب      . أنھ ألقین ككوك ؤة، مت ین لؤل ة مرصعة بثالث ة ذھبی ت كرم ة تنب ى كل مظل عل

اول العسل     .  تحت المظلة طاولة من العقیق مع الماسات والآللئ        .الزھرة ھ تن ون من یحرس ستون مالكًا كل صالح ویطلب
ا   . َخْوُف الرَّبِّ َنِقيٌّ َثاِبٌت ِإَلى اَألَبِد٩(ثوابًا لدراستھ الشریعة، التي تشابھ العسل       ٌة ُكلَُّھ قٌّ َعاِدَل َن   ١٠. َأْحَكاُم الرَّبِّ َح َھى ِم َأْش

ذََّھبِ  شَِّھادِ    ال ِر ال َسِل َوَقْط َن اْلَع ى ِم ِر، َوَأْحَل ِز اْلَكِثی ور .)  َواِإلْبِری ة   ١٠-٩: ١٩المزم ن كروم الجن شرب الخمر م ، وأن ی
  ٢: ٨نشید األنشاد ] المعطرة[الالتي لم یقطفن منذ بدء الخلیقة، الشریعة تشابھ الخمر الممزوجة 

  
  . یعقوب وكالربي یوحنانأكثر الصالحین قبَح شكٍل یصیر وسیمًا كیوسف بن

  
  )١٨: ٤األمثال (یعكس رمان فضي الشمس، المضیئة دومًا، ألن سبیل الصدیقین كنور مشرق 

  
  ): تقول بعض النصوص أنھا یومیة(وفق أحد التصورات یوجد ثالث مراحل یجب أن یمر بھا الوافد 

  



 ٤٩٤

  .قسم الكھول)٣. قسم الشباب)٢. قسم الطفولة، حیث یدخل كطفل)١
  .قسم یمتع نفسھ بما یالئم حالتھ وعمرهفي كل 

  
  

  مأدبة الصالحین في الجنة
  

إن             ة، ف ي الجن ان فیما یتعلق بالولیمة المعدة للصالحین ف ق           لویاث وم الخل ذ ی ھ من ن كروم م یقطف م ذي ل ر ال ب الخم  وعن
  (B. B. 75a).  السادس، ھما الصنفان الرئیسیان المقدمان في المأدبة

  
  :قصة المأدبة كالتالي

  
ة          شاركة الرفق رب م ن ال ُك داوود م ل عرشین    . یدعو القدیُر الصالحین للجنة، فیطلب المل ب المالك جبرائی دھما  : یجل أح

 فیأكلون ویشربون ثالث كؤوس من ٣٦: ٨٩المزمور) كرسیھ كالشمس أمامي  (: للرب واآلخر لداوود، كما یقول الكتاب     
  .الخمر

  
الم _یمعلى إبراھ) الشرف قبل التناول  (ُیعَرض النخب    رب         _أبي الع د عاٍص لل ھ ول ان ل ھ ك رفض ألن ھ ی ، )إسماعیل (لكن

أخرة تجعل أدوم    : مالحظة[. دمر المعبَد المقدس) أدومّي(ویرفض إسحاق بدوره ألن أحد ذریتھ       ة المت النصوص الربینی
شام      ي ال رجم _ھي الروم الترك، وھذا غیر صحیح ألن أدوم ھي دولة قدیمة ف ھ ت    ]المت وب ألن رفض یعق ین  ، وی زوج أخت

شریعة   ( ذا مخالف لل ریعة           [) وھ ل وضع ش ة قب شریعة القدیم ي ال ان ف ذا ك ولي ألن ھ ادي أسطوري طف ًا كالم ھاج طبع
، ویرفض موسى ألنھ لم یعبر نھر األردن ویدخل فلسطین، ویرفض یشوع ألنھ     ]المترجم_التوراة حسب التراث العبري   
) كأس الخالص سأتناول وباسم الرب سأدعو (:  الملُك داوود النخَب، قائًالفي النھایة یقبل. لم یترك منفذًا بحریًا إلسرائیل 

  ١٣: ١١٦المزمور 
  

ألتیئیل أسرار وأسباب الوصایا            ن ش ل ب سر زرباب : ٣عزرا  (بعد التشریف ُتجَلب الشریعة، وُیظِھر الرُب من خالل المف
صالحون ). ٢ ول ال ادة، فیق ن الھاج ظ داووُد م یم مق: "یع مھ العظ یكن اس د فل ى األب ة إل ي الجن ر ف ًا أكث ماع !" دس د س عن

اً " [آمین"التسبیحة، یستجمع األشرار في جھنم شجاعتھم ویجیبون          رجم _بالعربیة حق ة     ] المت دیر المالئك أمر الق ٍذ ی وعندئ
رار       سمح لألش ة لی واب الجن تح أب دام بف اب   ] العصاة [الخ ول الكت ا یق دخول، كم ار    (: بال ة الب دخل األم واَب لت ة افتحوا األب

ونیم (حیث فسرت كلمة  ٢: ٢٦إشعیا ) الحافظة األمانة  ى       ) إم شكل ھاجادّي أسطورّي بمعن َة ب ذین  (أي الحافظة األمان ال
  .(.Tanna debe-Eliyahu Zuṭa xx). ینتبھون للرد بآمین أو بالعربیة المؤمِّنون

  
  الجحیم والجنة

  
  .رى سماویةھناك جھنم سفلیة وأخرى سماویة، مثلما ھناك جنة عدن سفلیة وأخ

  
ع بوصات، یفصلھما         . بشكل غریب تتجاور جھنم والجنة، یقول الربي یوحنان أن حاجزًا مساحتھ عرض ید فقط، أو أرب

  (Midr. Ḳohelet; Yalḳ., 976)) بوصتان(=وقال الربیون أن العرض إصبعان فقط 
  

ھ   : "وقال الربي عقیبا   ي الج  : كل إنسان یولد لھ مكانان محفوظان ألجل دھما ف ان صالحًا        أح إن ك نم، ف ي جھ ة، واآلخر ف ن
ذي               ان ال ھ والمك ال مكان ھ ین ان شریرًا فإن نم، وإن ك ذي دخل جھ فإنھ سینال مكانھ والمكان المجاور الذي كان للشریر ال

  (Hag. 16a; see "Sefer Ḥasidim," §§ 609, 610)." كان للصالح في جھنم
  

ة    من سیكون مرشحًا للجحیم ومن للجنة؟ و      : السؤال ھو  انون الغالبی ة ھي بق رد صالحة      : اإلجاب ال الف م أفع ت معظ إن كان
ة                    رب برحم إن ال ادلین ف ا متع ا إن كان نم، أم ى جھ ھ یمضي إل ا إن كانت شریرة فإن ة؛ أم مستحقة لإلثابة فإنھ یدخل الجن
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ود األو     . ینزع عمًال شریرًا ویضعھ في كفة األعمال الصالحة       ي التلم ا ف ن حنانی النص  یستشھد الربي یوسي ب لیمّي ب : رش
  .  ،حیث الكلمة العبریة ھنا ھي حرفیًا یترك اإلثم١٨: ٧میخا ) من ھو إلٌھ مثلَك غافر اإلثم وصافح عن الذنب(

(Yer. Peah. i. 1, end)  
   

  استدالالت التلمود على الخلود والجزاء
  

  .یستدل التلمود على خلود الروح من األسفار المقدسة
  
  ٧: ١٢الجامعة) ي أعطاھاوترجع الروح إلى الرب الذ(
  

  ٢: ٧إشعیا) یدخل السالم(جسد الصالح 
  

د  " ، حسب الھاجادة تحت    ٢٩: ٢٥صموئیل األول  ) محزومة في حزمة الحیاة مع الرب     (الروح   الخاص  " عرش المج
  (Shab. 152b). بالرب

  
  المعنى الرمزي الروحي حسب رأي أقلیة من الربیین

  
فاألكل والمتعة ھي معنى روحّي مجازّي، .  كما سبق وعرضنا آنفًا، لھا إمكانیة معاني صوفیة ورمزیةأبعاد الجنة الھاجادیة وما یصاحبھا

  .حسب ھذا المذھب، وإنما ألجل التشبیھ ُوِضعت تلك الكلمات
  

ایش    : " أ١٧ في براكوث  بوضوحRabیقول الربي راب    رب وال تع ل وال ش اع  [في الفردوس ال أك صد جم رجم _یق ارة  ] المت وال وال تج
) فرأوا اهللا وأكلوا وشربوا: (حسد وال بغض وال طمع، بل یجلس الصالحون متوجي الرؤوس ویستمتعون ببریق السكینة، كما ھو مكتوب

نص   [(Ber. 18a).  ،رؤیة الرب اعتبرت مساویة لألكل والشرب١١: ٢٤الخروج  طبعًا ھذا تفسیر أسطوري ھاجادي ال یمت لسیاق ال
  ]المترجم_بصلة

  
ل المراجع            _رغم ذلك _ون الوسطى في القر  وا ك ردوس، وقبل ازّي للف ّي المج ى الروح ذا المعن روا ھ م ی ربیین ل معظم أتباع الیھودیة، وال

ذا          . الھاجادیة بشكل حرفيّ   ربة لھ ھ ض ي یوج سي أول مرجع دین ة األندل وني النزع ربما كان موسى بن میمون الربي الفیلسوف األفالط
  ):داللة الحائرین(كیده بألفاظ ال تحتمل االلتباس خطأ مثل ھذا المعتقد، حسب وجھة نظره، فقال في كتابھ الفھم الحرفّي التقلیدّي، بتأ

  
ر     . ھكذا اعتقاد، یشابھ تلمیذًا ینتظر حبات البندق والحلوى كمكافأة على مذاكراتھ    " سماویة، أكث سعادة ال اس وال إدراك ال الیمكن لفاٍن قی

  ." أو یدرك األصم الموسیقىمما یمكن ألعمى أن یمیز األلوان
  

 )١٠شرح موسى بن میمون على السنھدرین (وأكد موسى بن میمون أن جنة عدن ھي أرضیة، وستكتشف في عصر المسیح 
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  اآلراء النقدیة

  
  األصل البابلي للروایة التوراتیة

  
ا سبق أن       ) بتصرف( ھنا تسرد الموسوعة الیھودیة عالقة التراث الما بین نھرینّي بالتراث األسطوري الیھودي، وھو م

ك أسطورة      ) كتاب الیھودیة نقد  (عرضتھ في كتابي     ن ذل ھ، فم في الفصل الثامن العشر منھ بالتفصیل بما ال حاجة إلعادت
ى         ذلك إل شیر ك أرض دلمون الخرافیة كتصور للجنة عند اإلنسان العراقي البدائي كالمكان النموذجي الفردوسي، وھي ت

ث اإلن   امش حی ة جلج ى ملحم ود، وإل اء الخل ام وم ذكر طع ث ی ا حی طورة آداب ع أس یش م ذي یع دو ال شي إنكی سان الوح
سان           شر والحضارة كإن اة الب ى حی دخل إل الحیوانات في البریة كواحد منھ ثم إثر اتصالھ الجنسي بامرأة ینفصل عنھم وی

ة لنا آدم عاري في رفقة الحیوانات إسطورة التوراتیة تقدم  األ.مغادرًا الطبع الحیوانّي لتصبح   لى ان ظھرت حواء العاری
ق ع ات الرفی ن الحیوان ا ع دو    . وض صورة اینكی اس ل ان انعك ھ ك ع حیوانات اري م ة    آدم الع ي ملحم ورتھ ف سب ص ح

  .اوروك في معابد آنانا وھي كاھنة من Shamhat جلجامش، في حین ان حواء على صورة شامات
  

  .ن سومرإنجیل سومر، إنجیل بابل، متو: لالطالع على كامل النصوص یرجى العودة لكتب الدكتر خزعل الماجدي
  

أما الكروبیم حراس الجنة المجنحون فیتشابھون مع الثیران واألسود المجنحة المقدسة التي وضعت على أبواب معابد ما    
  .بین النھرین وآشور تماثیَل لحراستھا وتزیینھا، وكان یعتقد بھا كمخلوقات تحرس البشر

  
ثًال    أما األشجار فكانت رمزًا نراه في اآلثار العراقیة والشامیة ی         شتار وعشیرة م ترافق بشكل خاص مع اإللھلة األنثى كع

  .كرمز لھا ولخصوبتھا
  

ي قصة                  ائي األول ف ولي الم ابلي الھی ین الب ة التن ث تعام ابلي حی دیني الب الحیة كمصدر الشر لھا ما یوازیھا في المعتقد ال
  .البابلي مختلفان كلیًا في المنزلةالخلق عندھم، رغم أن الحیة في سفر التكوین وتعامة في نص عندما في األعالي 

  
  .بمعنى حقل أو سھل) عیدینو(قد یعود للفظ البابلي ) عدن(االسم 

  
  اآلراء المختلفة عن أنھار جنة عدن

  
صرف( ة       ) بت ن محاول دوى م ار، وال أرى ج ك األنھ د تل ن تحدی ًا ع ة تمام دین المتباین وعة آراء الناق سرد الموس ا ت ھن

  .طورة الخیالیة بمثل ذلك المأخذ الجدي لعبثیة ذلك وعدم وجود طائل من ورائھتحدیدھن والتعامل مع األس
  

  تصور حزقیل لجنة عدن
  

شجرة  . في صورة حزقیال عن جنة عدن یتعدل ویتطور شكل الواحة األولیة    ففیھا المقدس على جبل صھیون، ولم تعد ال
  . المقدسة شجرة تین وال نخلة، بل شجرة أرز

  
دس المحرم           في اللوح الخامس من   ي وصف المق ذه، ف ال ھ ًا مع صورة حزقی رى توازی  ملحمة جلجامش البابلیة كذلك ن

ا       _الرائع لخمبابا  ت ھن ا جلجامش           _ إلھ عیالم الذي یصور كعفری ي قطعھ ة الت ة كانت شجرة األرز العالی ي وسط الغاب ف
  .تحدیًا

  
  .من ھذا الجبل نبع نھر مقدس جاریًا، وُسِمع صوٌت إلھّي
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ر   ة               وحسبما ی ان، وخاصة مدین ر مباشرة باتصال إسرائیل بلبن أثرًا بصورة غی ال مت ا كان تصور حزقی بعض ربم ى ال
  . صور، ال سیما عند بناء معبد سلیمان، والتأثیر الصوري بفنھ وفكره على بنائھ وعلى إسرائیل

(comp. Bevan in "Jour. of Theological Studies," iv. 500 et seq.)  
لیم یتطابق حسب           ویرى البعض في ذ  ة ألورش ل بصور، واألحجار الكریم ى جب د الصوري عل كره الجبل عالقة بالمعب

  (Herodotus, ii. 44).  مع أعمدة معبد صور التي یذكر ھیرودوت المؤرخ أنھا كانت تشاھد تلمع لیالًً Bevanرأي 
  

ا الصورة       ھنا بسبب التأثیر الصورّي یصیر االزدھار للواحة األولیة بجبل ینبع منھ نھ    س أنھ ى عك ائّي، عل دفق م ر أو ت
  .البابلیة بسفر التكوین، ألن التقلید ھنا جاء من بالد جبلیة

  
  تطور معتقد أورشلیم المثالیة األسطوریة

  
ا، أو                ة ونجاحھ دف األم ن الطبیعي أن یكون ھ ھ م سبب إثم سان ب جعلت ھذه المعتقدات عن فردوس أولّي ُطِرد منھ اإلن

ة      ھدف الحیاة البشریة   ى األسطوریة النموذجی ن      (، یمثل كاسترداد لتلك األحوال األول ر األول ، زم ن الخی ى زم وة إل الع
ات              شنتو ودیان دات كال ان والمعتق ن األدی ر م ي كثی رى ف االتصال باإللھ واآللھة قبل أن تنفصل عن البشر لسبب ما كما ن

  )المترجم_األفارقة وغیرھم
  

دات       _ ومن قبلھ إشعیا وإرمیا_) ٤٧حزقیال(كان ھذا ما قاد حزقیال    ن المعتق أخوذة م ة بصبغة م لیم المثالی لیصف أورش
  .القدیمة عن جنة عدن سفر التكوین

  
  ١٨: ٣، ویوئیل ٨: ١٤إن أثرًا من ھذا یظھر كذلك في زكریا 

  
ي س      رى الت ة األخ رؤى األبوكریفی ات ال ائر كتاب ي س ر، وف وكریفي أكث وخ األب فر اخن ا س ضي فیھ ة یم ذه الطریق بق ھ

  .واستشھدنا بھا، حیث تعدل الصورة بما یترئم مع خیال وفكر كل كاتب
  

  .كلما مضى الوقت كانت ُتجَعل عناصر من مدینة أورشلیم مثالیة وفردوسیة أكثر فأكثر
  

  . نرى تجلیًا لنفس التصور٢-١: ٢٢ و٢١في رؤیا یوحنا _ كتاب المسیحیة المقدس_ھكذا في العھد الجدید
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  اقتباسات اإلسالم من التصورات الربینیة للجنة

  
سان          ن اإلن ھ ع لقد تطور معتقد الجنة كما رأینا من فكرة عن الزمن األول حیث االتصال باإللھ ثم تبریر انفصالھ واختفائ

ا         بخ ون لھ طیئة اإلنسان، كما ھو التبریر في الكثیر من أساطیر البدائیین، إلى تصور مدینة الیھود بشكل حالم على أن یك
ة          ن حجارة كریم ة م صفات مثالیة فردوسیة كما أشارت أسفار األنبیاء في الكتاب المقدس، واصفة إیاھا بانھا تكون مبنی

ي       ى أوأنھا ال مرض فیھا وال موت مبكر وغیرھا، عل       د ف م تطور المعتق ا، ث مل العودة من السبي البابلي وإعادة إعمارھ
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و                   لیم حسب تصور آخر، وھ ي أورش رب أو تكون ف د ال األدب الربیني واألبوكریفي إلى جنة سماویة إما في السماء عن
  .نفس األمر في رؤیا یوحنا الالھوتي في العھد الجدید المسیحي

  
ك         اني           بھذا یمكننا تحلیل وفھم أصل تل ود وال الوسطان الكنع م یعرف الیھ ود، إذ ل دى الیھ بطء ل ا ب األسطورة، وتطورھ

تیین                     ع الفرس الزرادش ام االتصال م ى األم ھ إل ًا دفع ة، فاستلزم الوقت تطورًا ضبابیًا بطیئ والبابلي معتقدًا بخلود وقیام
وح   وحسن العالقات معھم وھم اعتقدوا بالبعث والحساب والجنة والنار، وھي أفكار  ن یل  كانت توجد في مصر القدیمة لك

  .لي أن الیھود لم یأخذوا شیئًا یذكر من معتقدات مصر
  

  :والفاكھة واللحوم والنساء الحور في الجنةو الحریر  واللؤلؤ واألرائك والوسائد ، عن الذھب والفضةنقرأ في القرآن
  
ًال     ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ال نُ         { َسَن َعَم ْن َأْح َر َم ِتِھْم        ) ٣٠(ِضیُع َأْج ْن َتْح ِري ِم ْدٍن َتْج اُت َع ْم َجنَّ َك َلُھ ُأْوَلِئ

َواُب   اَألْنَھاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَھا ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَھٍب َوَیْلَبُسوَن ِثَیابًا ُخْضرًا ِمْن ُسنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ُمتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اَألَراِئِك نِ     َم الثَّ ْع
   الكھف})٣١(َوَحُسَنْت ُمْرَتَفقًا 

  
َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ) ٧١(ُیَطاُف َعَلْیِھْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَھٍب َوَأْكَواٍب َوِفیَھا َما َتْشَتِھیِھ اَألنُفُس َوَتَلذُّ اَألْعُیُن َوَأْنُتْم ِفیَھا َخاِلُدوَن {

   الزخرف})٧٣(َلُكْم ِفیَھا َفاِكَھٌة َكِثیَرٌة ِمْنَھا َتْأُكُلوَن ) ٧٢(ْعَمُلوَن ُأوِرْثُتُموَھا ِبَما ُكنُتْم َت
  
ؤًا              { ٍب َوُلْؤُل ْن َذَھ اِوَر ِم ْن َأَس ا ِم ْوَن ِفیَھ اُر ُیَحلَّ ا اَألْنَھ ْن َتْحِتَھ ِإنَّ اللََّھ ُیْدِخُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِم
   الحج})٢٣(َباُسُھْم ِفیَھا َحِریٌر َوِل
  
َواُب     ) ٤٩(َھَذا ِذْكٌر َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمآٍب     { ْم اَألْب ًة َلُھ ْدٍن ُمَفتََّح َرٍة       ) ٥٠(َجنَّاِت َع ٍة َكِثی ا ِبَفاِكَھ ْدُعوَن ِفیَھ ا َی یَن ِفیَھ ُمتَِّكِئ

اٍد   ) ٥٣(َھَذا َما ُتوَعُدوَن ِلَیْوِم اْلِحَساِب   ) ٥٢(ْتَراٌب  َوِعْنَدُھْم َقاِصَراُت الطَّْرِف أَ   ) ٥١(َوَشَراٍب   ْن َنَف ِإنَّ َھَذا َلِرْزُقَنا َما َلُھ ِم
  ص} )٥٤(
  
ُتْم  ُكُلوا َواْش) ١٨(َفاِكِھیَن ِبَما آَتاُھْم َربُُّھْم َوَوَقاُھْم َربُُّھْم َعَذاَب اْلَجِحیِم ) ١٧(ِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنِعیٍم   { َرُبوا َھِنیئًا ِبَما ُكن

ْم       ) ٢٠(ُمتَِّكِئیَن َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُھْم ِبُحوٍر ِعیٍن ) ١٩(َتْعَمُلوَن   ا ِبِھ اٍن َأْلَحْقَن ُتُھْم ِبِإیَم ْتُھْم ُذرِّیَّ وا َواتََّبَع َوالَِّذیَن آَمُن
ْم مِ       یٌن       ُذرِّیََّتُھْم َوَما َأَلْتَناُھْم ِمْن َعَمِلِھ َسَب َرِھ ا َك ِرٍئ ِبَم لُّ اْم ْيٍء ُك ْشَتُھوَن      ) ٢١(ْن َش ا َی ٍم ِممَّ ٍة َوَلْح َدْدَناُھْم ِبَفاِكَھ ) ٢٢(َوَأْم

  الطور} )٢٤(َوَیُطوُف َعَلْیِھْم ِغْلَماٌن َلُھْم َكَأنَُّھْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن ) ٢٣(َیَتَناَزُعوَن ِفیَھا َكْأسًا ال َلْغٌو ِفیَھا َوال َتْأِثیٌم 
  
) ٤٩(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٤٨(َذَواَتى َأْفَناٍن ) ٤٧(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َجنََّتاِن {

َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٥٢(ا ِمْن ُكلِّ َفاِكَھٍة َزْوَجاِن ِفیِھَم) ٥١(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٥٠(ِفیِھَما َعْیَناِن َتْجِرَیاِن 
ِفیِھنَّ َقاِصَراُت ) ٥٥(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٥٤(ُمتَِّكِئیَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئُنَھا ِمْن ِإْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َداٍن ) ٥٣(

َفِبَأيِّ آالِء ) ٥٨(َكَأنَُّھنَّ اْلَیاُقوُت َواْلَمْرَجاُن ) ٥٧(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٥٦(ْطِمْثُھنَّ ِإْنٌس َقْبَلُھْم َوال َجانٌّ الطَّْرِف َلْم َی
َفِبَأيِّ ) ٦٢(َوِمْن ُدوِنِھَما َجنََّتاِن ) ٦١(ا ُتَكذَِّباِن َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَم) ٦٠(َھْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَساُن ) ٥٩(َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 

َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ) ٦٦(ِفیِھَما َعْیَناِن َنضَّاَخَتاِن ) ٦٥(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٦٤(ُمْدَھامََّتاِن ) ٦٣(آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 
َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ) ٧٠(ِفیِھنَّ َخْیَراٌت ِحَساٌن ) ٦٩(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٦٨(ا َفاِكَھٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن ِفیِھَم) ٦٧(ُتَكذَِّباِن 
) ٧٤(ُھنَّ ِإنٌس َقْبَلُھْم َوال َجانٌّ َلْم َیْطِمْث) ٧٣(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٧٢(ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَیاِم ) ٧١(ُتَكذَِّباِن 

َتَباَرَك ) ٧٧(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٧٦(ُمتَِّكِئیَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن ) ٧٥(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 
  الرحمن} )٧٨(اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجالِل َواِإلْكَراِم 

  
سَّاِبُقوَن  { سَّاِبُقوَن ال وَن  ) ١٠(َوال َك اْلُمَقرَُّب یِم  ) ١١(ُأْوَلِئ اِت النَِّع ي َجنَّ یَن  ) ١٢(ِف ْن اَألوَِّل ٌة ِم ِریَن  ) ١٣(ُثلَّ ْن اآلِخ ٌل ِم َوَقِلی
وَنٍة ) ١٤( ُرٍر َمْوُض ى ُس اِبِلیَن ) ١٥(َعَل ا ُمَتَق یَن َعَلْیَھ ْیِھْم ِوْل) ١٦(ُمتَِّكِئ وُف َعَل ُدوَن َیُط اِریَق ) ١٧(َداٌن ُمَخلَّ َأْكَواٍب َوَأَب ِب

ْشَتُھوَن     ) ٢٠(َوَفاِكَھٍة ِممَّا َیَتَخیَُّروَن ) ١٩(ال ُیَصدَُّعوَن َعْنَھا َوال ُینِزُفوَن     ) ١٨(َوَكْأٍس ِمْن َمِعیٍن     ا َی ٍر ِممَّ ِم َطْی ) ٢١(َوَلْح



 ٤٩٩

ًا     ) ٢٤(َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن   ) ٢٣ (َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ  ) ٢٢(َوُحوٌر ِعیٌن    وًا َوال َتْأِثیم ا َلْغ ْسَمُعوَن ِفیَھ ِإالَّ ) ٢٥(ال َی
ُضوٍد   ) ٢٧(َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمیِن  ) ٢٦(ِقیًال َسالمًا َسالمًا     ْدٍر َمْخ ُضوٍد   ) ٢٨(ِفي ِس ٍح َمْن لٍّ  ) ٢٩(َوَطْل َوِظ

ُدوٍد  ْسُكوٍب )٣٠(َمْم اٍء َم َرٍة ) ٣١( َوَم ٍة َكِثی ٍة ) ٣٢(َوَفاِكَھ ٍة َوال َمْمُنوَع ٍة ) ٣٣(ال َمْقُطوَع ُرٍش َمْرُفوَع ا ) ٣٤(َوُف ِإنَّ
یِن   ) ٣٧(ُعُربًا َأْتَرابًا   ) ٣٦(َفَجَعْلَناُھنَّ َأْبَكارًا   ) ٣٥(َأنَشْأَناُھنَّ ِإنَشاًء    ْن اَألوَّلِ   ) ٣٨(َألْصَحاِب اْلَیِم ٌة ِم ْن   ) ٣٩(یَن ُثلَّ ٌة ِم َوُثلَّ

  الواقعة} )٤٠(اآلِخِریَن 
  
رًا        ) ٥(ِإنَّ اَألْبَراَر َیْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَھا َكاُفورًا   { ا َتْفِجی ِھ ُیَفجُِّروَنَھ اُد اللَّ ا ِعَب ْشَرُب ِبَھ ًا َی ْذِر   ) ٦(َعْین وَن ِبالنَّ ُیوُف

ِھ ال     ) ٨(َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِمْسِكینًا َوَیِتیمًا َوَأِسیرًا   ) ٧(ِطیرًا  َوَیَخاُفوَن َیْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْستَ     ِھ اللَّ ْم ِلَوْج ا ُنْطِعُمُك ِإنََّم
ْضَرًة   َفَوَقاُھْم اللَُّھ) ١٠(ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطِریرًا ) ٩(ُنِریُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا       اُھْم َن  َشرَّ َذِلَك اْلَیْوِم َوَلقَّ

رًا         ) ١١(َوُسُرورًا   ًة َوَحِری َبُروا َجنَّ ا َص َزاُھْم ِبَم رًا         ) ١٢(َوَج سًا َوال َزْمَھِری ا َشْم َرْوَن ِفیَھ ِك ال َی ى اَألَراِئ ا َعَل یَن ِفیَھ ُمتَِّكِئ
ا ) ١٣( ْت ُقُطوُفَھ ا َوُذلَِّل ْیِھْم ِظالُلَھ ًة َعَل ْذِلیًال َوَداِنَی َواِریَر   ) ١٤( َت ْت َق َواٍب َكاَن ضٍَّة َوَأْك ْن ِف ٍة ِم ْیِھْم ِبآِنَی اُف َعَل ) ١٥(َوُیَط

ِدیرًا     یًال       ) ١٦(َقَواِریَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَھا َتْق ا َزنَجِب اَن ِمَزاُجَھ ًا َك ا َكْأس ْسَقْوَن ِفیَھ َسِبیًال     ) ١٧(َوُی َسمَّى َسْل ا ُت ًا ِفیَھ ) ١٨(َعْین
ورًا   َوَی ؤًا َمنُث ِسْبَتُھْم ُلْؤُل َتُھْم َح ُدوَن ِإَذا َرَأْی َداٌن ُمَخلَّ ْیِھْم ِوْل وُف َعَل رًا  ) ١٩(ُط ًا َكِبی ًا َوُمْلك َت َنِعیم مَّ َرَأْی َت َث ) ٢٠(َوِإَذا َرَأْی

َقاُھمْ        ضٍَّة َوَس ْن ِف ورًا    َعاِلَیُھْم ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِم َرابًا َطُھ ْم َش َزاًء     ) ٢١( َربُُّھ ْم َج اَن َلُك َذا َك ِإنَّ َھ
  اإلنسان} )٢٢(اَن َسْعُیُكْم َمْشُكورًا َوَك
  
ِفیَھا ) ١٢ (ِفیَھا َعْیٌن َجاِرَیٌة) ١١(ال َتْسَمُع ِفیَھا الِغَیًة ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَیٍة   ) ٩(ِلَسْعِیَھا َراِضَیٌة   ) ٨(ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِعَمٌة    {

  الغاشیة} )١٦(َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة ) ١٥(َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة ) ١٤(َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة ) ١٣(ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة 
  
  الكھف} )١٠٧(ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُھْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال {
  
  المؤمنون} )١١(الَِّذیَن َیِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن ) ١٠( ُھْم اْلَواِرُثوَن ُأْوَلِئَك{
  
ًا  ) ٣٣(َوَكَواِعَب َأْتَرابًا  ) ٣٢(َحَداِئَق َوَأْعَنابًا   ) ٣١(ِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمَفازًا    { ذَّاب    ) ٣٤(َوَكْأسًا ِدَھاق وًا َوال ِك ا َلْغ ْسَمُعوَن ِفیَھ ًا ال َی
  النبأ} )٣٦( َربَِّك َعَطاًء ِحَسابًا َجَزاًء ِمْن) ٣٥(
  

  .وال حاجة بنا لسرد كل آیات القرآن عن الجنة، وھي معلومة لكل دارسي اإلسالم من علماء األدیان، والمسلمین
  

  :وروى البخاري

رَ             - ٤٦٧٤ ُن ِإْب َماِعیُل ْب دََّثَنا ِإْس َشاٍم َح ُن ِھ َو اْب َدٍب           َحدََّثَنا ُمَؤمٌَّل ُھ ُن ُجْن ُمَرُة ْب دََّثَنا َس اٍء َح و َرَج دََّثَنا َأُب ْوٌف َح دََّثَنا َع اِھیَم َح
ٍة َمبْ                   ى َمِدیَن ا ِإَل اِني َفاْنَتَھْیَن اِن َفاْبَتَعَث َة آِتَی اِني اللَّْیَل ا َأَت لََّم َلَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِبِن   َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص ٍة ِبَل ِنیَّ

ي              وا ِف وا َفَقُع ْم اْذَھُب ا َلُھ َت َراٍء َقاَل ا َأْن َأْقَبِح َم ْطٌر َك َت َراٍء َوَش َذَھٍب َوَلِبِن ِفضٍَّة َفَتَلقَّاَنا ِرَجاٌل َشْطٌر ِمْن َخْلِقِھْم َكَأْحَسِن َما َأْن
َذاَك      َذِلَك النَّْھِر َفَوَقُعوا ِفیِھ ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلْیَنا َقْد َذھَ       ْدٍن َوَھ ُة َع ِذِه َجنَّ ي َھ َب َذِلَك السُّوُء َعْنُھْم َفَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َقاَلا ِل

یِّئً               َر َس اِلًحا َوآَخ ا َص وا َعَمًل ِإنَُّھْم َخَلُط یٌح َف ْنُھْم َقِب ْطٌر ِم َسٌن َوَش ْنُھْم َح ُھ   َمْنِزُلَك َقاَلا َأمَّا اْلَقْوُم الَِّذیَن َكاُنوا َشْطٌر ِم اَوَز اللَّ ا َتَج
  َعْنُھْم

اٍء           - ٧٤٩٧ َك ِبِإَن ُة َأَتْت ِذِه َخِدیَج  َحدََّثَنا ُزَھْیُر ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا اْبُن ُفَضْیٍل َعْن ُعَماَرَة َعْن َأِبي ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َفَقاَل َھ
  َربَِّھا السََّلاَم َوَبشِّْرَھا ِبَبْیٍت ِمْن َقَصٍب َلا َصَخَب ِفیِھ َوَلا َنَصَبِفیِھ َطَعاٌم َأْو ِإَناٍء ِفیِھ َشَراٌب َفَأْقِرْئَھا ِمْن 

ى        - ٣٨١٦ ْرُت َعَل ا ِغ ْت َم  َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر َحدََّثَنا اللَّْیُث َقاَل َكَتَب ِإَليَّ ِھَشاٌم َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َقاَل
ُھ َأْن               اْمَرَأ َرُه اللَّ ْذُكُرَھا َوَأَم َمُعُھ َی ُت َأْس ا ُكْن ي ِلَم َل َأْن َیَتَزوََّجِن ْت َقْب ٍة ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما ِغْرُت َعَلى َخِدیَجَة َھَلَك

  َلاِئِلَھا ِمْنَھا َما َیَسُعُھنَُّیَبشَِّرَھا ِبَبْیٍت ِمْن َقَصٍب َوِإْن َكاَن َلَیْذَبُح الشَّاَة َفُیْھِدي ِفي َخ
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ُھ          - ٣٨١٩ لَّى اللَّ يُّ َص شََّر النَِّب ا َب ُھ َعْنُھَم َي اللَّ  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ِإْسَماِعیَل َقاَل ُقْلُت ِلَعْبِد اللَِّھ ْبِن َأِبي َأْوَفى َرِض
  ٍت ِمْن َقَصٍب َلا َصَخَب ِفیِھ َوَلا َنَصَبَعَلْیِھ َوَسلََّم َخِدیَجَة َقاَل َنَعْم ِبَبْی

  :أما بالنسبة لكون الجنة في اإلسالم درجات أو منازل فھذا عرضتھ كثیرًا في ثنایا البحث، ولنذكر مقتطفًا ھنا -
  
ِدیَن    ال َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل ال  { ُھ اْلُمَجاِھ ضََّل اللَّ لَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َف

ًا           رًا َعِظیم ِدیَن َأْج ى اْلَقاِع ِدیَن َعَل ُھ اْلُمَجاِھ ) ٩٥(ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُكال َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَّ
  النساء} )٩٦(َمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن اللَُّھ َغُفورًا َرِحیمًا َدَرَجاٍت ِمْنُھ َو

  
  األنفال} )٤(ُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا َلُھْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّھْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم {
  
  اإلسراء} )٢١(اٍت َوَأْكَبُر َتْفِضیًال ُر َدَرَجانُظْر َكْیَف َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكَب{
  
  المجادلة} ) ١١( َیْرَفْع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر .....{
  

  :ویروي أصحاب األحادیث، ولنأخذ لفظ البخاري
  

َعْبُد اللَِّھ ْبُن َمْسَلَمَة َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز َعْن َأِبیِھ َعْن َسْھٍل َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َأْھَل اْلَجنَِّة  َحدََّثَنا - ٦٥٥٥
َل َأِبي َفَحدَّْثُت ِبِھ النُّْعَماَن ْبَن َأِبي َعیَّاٍش َفَقاَل َأْشَھُد َلَسِمْعُت َلَیَتَراَءْوَن اْلُغَرَف ِفي اْلَجنَِّة َكَما َتَتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب ِفي السََّماِء َقا        

  َأَبا َسِعیٍد ُیَحدُِّث َوَیِزیُد ِفیِھ َكَما َتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب اْلَغاِرَب ِفي اْلُأُفِق الشَّْرِقيِّ َواْلَغْرِبيِّ
 اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْیٍم َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي َسِعیٍد  َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبدِ  - ٣٢٥٦

َراَءْوَن    اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َأْھَل اْلَجنَِّة َیَتَراَءْوَن َأْھلَ      ا َیَت ْوِقِھْم َكَم  اْلُغَرِف ِمْن َف
ا              ا َیْبُلُغَھ اِء َل اِزُل اْلَأْنِبَی اْلَكْوَكَب الدُّرِّيَّ اْلَغاِبَر ِفي اْلُأُفِق ِمْن اْلَمْشِرِق َأْو اْلَمْغِرِب ِلَتَفاُضِل َما َبْیَنُھْم َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ ِتْلَك َمَن

  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه ِرَجاٌل آَمُنوا ِباللَِّھ َوَصدَُّقوا اْلُمْرَسِلیَنَغْیُرُھْم َقاَل َبَلى 
  

  :وكثیرًا ما عبر محمد في القرآن، واألحادیث المنسوبة لھ كذلك عن منازل أو مراتب الجنة بتعبیر األبواب
  
   ص})٥٠(َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُھْم اَألْبَواُب {
  
ا         َوِسیَق الَِّذیَن   { ُتْم َفاْدُخُلوَھ ْیُكْم ِطْب الٌم َعَل ا َس ْم َخَزَنُتَھ اَل َلُھ اتََّقْوا َربَُّھْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَھا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَھا َوَق

   الزمر})٧٣(َخاِلِدیَن 
  

  :ویروي أصحاب األحادیث، ولنأخذ من البخاري مثًال

َة            َحدََّثَنا َصَدَقةُ  - ٣٤٣٥ ي ُأَمیَّ ُن َأِب اَدُة ْب دََّثِني ُجَن اَل َح اِنٍئ َق ُن َھ ُر ْب  ْبُن اْلَفْضِل َحدََّثَنا اْلَوِلیُد َعْن اْلَأْوَزاِعيِّ َقاَل َحدََّثِني ُعَمْی
ِھَد َأنْ       ًدا          َعْن ُعَباَدَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َمْن َش ُھ َوَأنَّ ُمَحمَّ ِریَك َل ا َش َدُه َل ُھ َوْح ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل  َل

َة              ُھ اْلَجنَّ ُھ اللَّ قٌّ َأْدَخَل اُر َح قٌّ َوالنَّ ُة َح َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َوَأنَّ ِعیَسى َعْبُد اللَِّھ َوَرُسوُلُھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ َواْلَجنَّ
  َلى َما َكاَن ِمْن اْلَعَمِل َقاَل اْلَوِلیُد َحدََّثِني اْبُن َجاِبٍر َعْن ُعَمْیٍر َعْن ُجَناَدَة َوَزاَد ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة الثََّماِنَیِة َأیََّھا َشاَءَع

ي        َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلُمْنِذِر َقاَل َحدََّثِني َمْعٌن َقاَل َحدََّثِني مَ      - ١٨٩٧ ْن َأِب رَّْحَمِن َع ِد ال ِن َعْب ِد ْب اِلٌك َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن ُحَمْی
ا        ِة َی َواِب اْلَجنَّ ْن َأْب ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َمْن َأْنَفَق َزْوَجْیِن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُنوِدَي ِم

ْن               َعْب اِد َوَم اِب اْلِجَھ ْن َب َي ِم اِد ُدِع ِل اْلِجَھ ْن َأْھ اَن ِم ْن َك َد اللَِّھ َھَذا َخْیٌر َفَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل الصََّلاِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّلاِة َوَم
ُھ  َكاَن ِمْن َأْھِل الصَِّیاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّیَّاِن َوَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل الصََّدَقةِ     ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َرِضَي اللَُّھ َعْن
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اَل                  ا َق َأْبَواِب ُكلَِّھ َك اْل ْن ِتْل ٌد ِم ْدَعى َأَح ْل ُی ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَِّھ َما َعَلى َمْن ُدِعَي ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة َفَھ
  و َأْن َتُكوَن ِمْنُھْمَنَعْم َوَأْرُج

ي                - ٤٧١٢ ْن َأِب ٍر َع ِن َجِری ِرو ْب ِن َعْم َة ْب ي ُزْرَع ْن َأِب يُّ َع اَن التَّْیِم و َحیَّ ا َأُب  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَن
مَّ  ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى ال      لَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُأِتَي ِبَلْحٍم َفُرِفَع ِإَلْیِھ الذَِّراُع َوَكاَنْت ُتْعِجُبُھ َفَنَھَش ِمْنَھا َنْھَشًة ُث

آِخِریَن          َأوَِّلیَن َواْل اَس اْل ُھ النَّ دَّاِعي      َقاَل َأَنا َسیُِّد النَّاِس َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَھْل َتْدُروَن ِممَّ َذِلَك َیْجَمُع اللَّ ْسِمُعُھْم ال ٍد ُی ِعیٍد َواِح ي َص ِف
ْم         ْد َبَلَغُك َوَیْنُفُذُھْم اْلَبَصُر َوَتْدُنو الشَّْمُس َفَیْبُلُغ النَّاَس ِمْن اْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما َلا ُیِطیُقوَن َوَلا َیْحَتِمُلوَن َفَیُقوُل النَّاُس َأَلا َتَرْوَن َما َق

و              َأَلا َتْنُظُروَن َمْن َیْشفَ  َت َأُب ُھ َأْن وَن َل سََّلام َفَیُقوُل ِھ ال ْأُتوَن آَدَم َعَلْی آَدَم َفَی ْیُكْم ِب َبْعٍض َعَل اِس ِل ُض النَّ وُل َبْع ُع َلُكْم ِإَلى َربُِّكْم َفَیُق
َرى       اْلَبَشِر َخَلَقَك اللَُّھ ِبَیِدِه َوَنَفَخ ِفیَك ِمْن ُروِحِھ َوَأَمَر اْلَمَلاِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك اْشفَ     ا َت ِھ َأَل ُن ِفی ا َنْح ى َم ْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأَلا َتَرى ِإَل

ْن                 اِني َع ْد َنَھ ُھ َق ُھ َوِإنَّ َدُه ِمْثَل َضَب َبْع ِإَلى َما َقْد َبَلَغَنا َفَیُقوُل آَدُم ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَیْوَم َغَضًبا َلْم َیْغَضْب َقْبَلُھ ِمْثَلُھ َوَلْن َیْغ
ِل       الشََّج َت َأوَُّل الرُُّس َك َأْن وُح ِإنَّ ا ُن َرِة َفَعَصْیُتُھ َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَھُبوا ِإَلى َغْیِري اْذَھُبوا ِإَلى ُنوٍح َفَیْأُتوَن ُنوًحا َفَیُقوُلوَن َی

َك           ى َربِّ ا ِإَل َفْع َلَن ُكوًرا اْش ْد            ِإَلى َأْھِل اْلَأْرِض َوَقْد َسمَّاَك اللَُّھ َعْبًدا َش لَّ َق زَّ َوَج ي َع وُل ِإنَّ َربِّ ِھ َفَیُق ُن ِفی ا َنْح ى َم َرى ِإَل ا َت َأَل
ِسي               ِسي َنْف ْوِمي َنْف ى َق ا َعَل َوٌة َدَعْوُتَھ ي َدْع َغِضَب اْلَیْوَم َغَضًبا َلْم َیْغَضْب َقْبَلُھ ِمْثَلُھ َوَلْن َیْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُھ َوِإنَُّھ َقْد َكاَنْت ِل

َفْع    َنْفِسي اذْ  َھُبوا ِإَلى َغْیِري اْذَھُبوا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َفَیْأُتوَن ِإْبَراِھیَم َفَیُقوُلوَن َیا ِإْبَراِھیُم َأْنَت َنِبيُّ اللَِّھ َوَخِلیُلُھ ِمْن َأْھِل اْلَأْرِض اْش
َقْد َغِضَب اْلَیْوَم َغَضًبا َلْم َیْغَضْب َقْبَلُھ ِمْثَلُھ َوَلْن َیْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُھ َلَنا ِإَلى َربَِّك َأَلا َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفیِھ َفَیُقوُل َلُھْم ِإنَّ َربِّي  

ى ُموسَ         وا ِإَل ِري اْذَھُب ى َغْی وا ِإَل ِسي اْذَھُب ى َوِإنِّي َقْد ُكْنُت َكَذْبُت َثَلاَث َكِذَباٍت َفَذَكَرُھنَّ َأُبو َحیَّاَن ِفي اْلَحِدیِث َنْفِسي َنْفِسي َنْف
ى            َرى ِإَل ا َت َك َأَل ى َربِّ َفَیْأُتوَن ُموَسى َفَیُقوُلوَن َیا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل اللَِّھ َفضََّلَك اللَُّھ ِبِرَساَلِتِھ َوِبَكَلاِمِھ َعَلى النَّاِس اْشَفْع َلَنا ِإَل

ْر    َما َنْحُن ِفیِھ َفَیُقوُل ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَیْوَم َغَضًبا َلْم َیْغضَ  ْم ُأوَم ًسا َل ْب َقْبَلُھ ِمْثَلُھ َوَلْن َیْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُھ َوِإنِّي َقْد َقَتْلُت َنْف
وُل       َت َرُس َسى َأْن ا ِعی ِھ  ِبَقْتِلَھا َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَھُبوا ِإَلى َغْیِري اْذَھُبوا ِإَلى ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َفَیْأُتوَن ِعیَسى َفَیُقوُلوَن َی اللَّ

َسى     وُل ِعی َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ َوَكلَّْمَت النَّاَس ِفي اْلَمْھِد َصِبیا اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأَلا َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفیِھ َفَیُق
وا          ِإنَّ َربِّي َقْد َغِضَب اْلَیْوَم َغَضًبا َلْم َیْغَضْب َقْبَلُھ ِمثْ      ِسي اْذَھُب ِسي َنْف ِسي َنْف ا َنْف ْذُكْر َذْنًب ْم َی ُھ َوَل َدُه ِمْثَل َلُھ َقطُّ َوَلْن َیْغَضَب َبْع

ْن      ِإَلى َغْیِري اْذَھُبوا ِإَلى ُمَحمٍَّد َفَیْأُتوَن ُمَحمًَّدا َفَیُقوُلوَن َیا ُمَحمَُّد َأْنَت َرُسوُل اللَِّھ َوَخاِتُم اْلَأْنِبَیاِء َوَقْد َغَفَر ا     دََّم ِم ا َتَق َك َم ُھ َل للَّ
َتُح             مَّ َیْف لَّ ُث َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َأَلا َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفیِھ َفَأْنَطِلُق َفآِتي َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربِّي َعزَّ َوَج

َشفَّْع    اللَُّھ َعَليَّ ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن ال      ثََّناِء َعَلْیِھ َشْیًئا َلْم َیْفَتْحُھ َعَلى َأَحٍد َقْبِلي ُثمَّ ُیَقاُل َیا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُت
اِب         َفُیَقاُل َیا ُمَحمَُّد َأْدَفَأْرَفُع َرْأِسي َفَأُقوُل ُأمَِّتي َیا َربِّ ُأمَِّتي َیا َربِّ ُأمَِّتي َیا َربِّ     ْن اْلَب ْیِھْم ِم َساَب َعَل ا ِح ْن َل َك َم ْن ُأمَِّت ِخْل ِم

ْصَراَعْیِن                ْیَن اْلِم ا َب ِدِه ِإنَّ َم ِسي ِبَی ِذي َنْف اَل َوالَّ مَّ َق َأْبَواِب ُث اْلَأْیَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة َوُھْم ُشَرَكاُء النَّاِس ِفیَما ِسَوى َذِلَك ِمْن اْل
  َجنَِّة َكَما َبْیَن َمكََّة َوِحْمَیَر َأْو َكَما َبْیَن َمكََّة َوُبْصَرىِمْن َمَصاِریِع اْل

  

  :، ولنأخذ من البخاري عن أعلى منزلة في الجنةي أصحاب األحادیث ویرو-

 َأَتْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَقْد  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُحَمْیٍد َعْن َأَنٍس َأنَّ ُأمَّ َحاِرَثةَ      - ٦٥٦٧
ِك                   ْم َأْب ِة َل ي اْلَجنَّ اَن ِف ِإْن َك ي َف ْن َقْلِب َة ِم َع َحاِرَث َت َمْوِق َھَلَك َحاِرَثُة َیْوَم َبْدٍر َأَصاَبُھ َغْرُب َسْھٍم َفَقاَلْت َیا َرُسوَل اللَِّھ َقْد َعِلْم

  ْوَف َتَرى َما َأْصَنُع َفَقاَل َلَھا َھِبْلِت َأَجنٌَّة َواِحَدٌة ِھَي ِإنََّھا ِجَناٌن َكِثیَرٌة َوِإنَُّھ ِفي اْلِفْرَدْوِس اْلَأْعَلىَعَلْیِھ َوِإلَّا َس

  
ْن       - ٢٧٩٠ َساٍر َع ِن َی اَل        َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َصاِلٍح َحدََّثَنا ُفَلْیٌح َعْن ِھَلاِل ْبِن َعِليٍّ َعْن َعَطاِء ْب ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض ي ُھَرْی َأِب

ُھ               ِھ َأْن ُیْدِخَل ى اللَّ ا َعَل اَن َحق َضاَن َك اَم َرَم صََّلاَة َوَص اَم ال وِلِھ َوَأَق َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن آَمَن ِباللَِّھ َوِبَرُس
َة             اْلَجنََّة َجاَھَد ِفي َسِبیِل اللَّھِ     ِة ِماَئ ي اْلَجنَّ اَل ِإنَّ ِف اَس َق شُِّر النَّ ا ُنَب ِھ َأَفَل وَل اللَّ ا َرُس  َأْو َجَلَس ِفي َأْرِضِھ الَِّتي ُوِلَد ِفیَھا َفَقاُلوا َی

سََّماِء        ْیَن ال ا َب دََّرَجَتْیِن َكَم ْیَن ال ْرَدْوَس       َدَرَجٍة َأَعدََّھا اللَُّھ ِلْلُمَجاِھِدیَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َما َب َأُلوُه اْلِف َھ َفاْس َأْلُتُم اللَّ ِإَذا َس َأْرِض َف َواْل
ْرُش       َفِإنَُّھ َأْوَسُط اْلَجنَِّة َوَأْعَلى اْلَجنَِّة ُأَراُه َفْوَقُھ َعْرُش الرَّْحَمِن َوِمْنُھ َتَفجَُّر َأْنَھاُر اْلَجنَِّة َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْیٍح َعْن َأِبیِھ َوَفْوَقُھ َع

  رَّْحَمِنال
  



 ٥٠٢

ة                  : مالحظة ي اللغ ة ف ردوس وجن ة ف ث كلم ة، حی رادیس الجن ى ف ى، أعل ردوس األعل إن أصح األحادیث تحدثت عن الف
ة   أعلى مرتب ة، ف ى الجن نفس معن رآن ب ي الق ردوس ف ة الف اءت كلم د ج ى ق ة، حت ا الحدیق ان كالھم ان وتعنی ي مترادفت  ف

ط       ما اصطالح األكثریة  الفردوس ھي الفردوس األعلى، أ     الفردوس فق ى األسطوریة ب ة األعل سمیة المرتب الجاھلة على ت
أخرین                  راده المت ض أف ًا لھوى بع ات أصیلة وفق اني كلم ر مع دین أن یغی ن ل ة، وال یمك فھي مغالطة وتغییر ألصول اللغ

  .زمنیًا الذین جھلوا باللغة، واتسموا بالسطحیة وعدم التعمق
  
زًا بالمجاز       إن كالم الھاجادة عن جنة مطوقة بالمر و  - ول رام ذي یق ادة وال الصبار، یذكر بالحدیث المنسوب لمحمد كالع

  :المقارب للحقیقة التجسیدیة واللفظ ألحمد
  

  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن اْلَأْعَرِج َعِن الزَِّناِد َأِبي َعْن َوْرَقاُء َأْخَبَرَنا َحْفٍص ْبُن َعِليُّ َحدََّثَنا - ٧٢١٦
  ِباْلَمَكاِرِه اْلَجنَُّة َوُحفَّْت ِبالشََّھَواِت النَّاُر ُحفَّْت َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى ِھاللَّ َرُسوُل َقاَل

  
  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َوِبِإْسَناِدِه - ٨٠٤٨

ى  ِإَلْیَھا اْنُظْر َقاَل ِجْبِریَل َأْرَسَل َوالنَّاَر اْلَجنََّة اللَُّھ َخَلَق َلمَّا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل ا  َوِإَل َدْدتُ  َم ا  َأْع ا  ِلَأْھِلَھ  ِفیَھ
تْ َف ِبَھا َفَأَمَر َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد ِبَھا َیْسَمُع َلا َوِعزَِّتَك َقاَل ِإَلْیِھ َفَرَجَع ِفیَھا ِلَأْھِلَھا اللَُّھ َأَعدَّ َما َوِإَلى ِإَلْیَھا َفَنَظَر َفَجاَء اِرهِ  ُحِجَب  ِباْلَمَك
عْ  َقاَل ا  اْرِج اْنُظرْ  ِإَلْیَھ ا  َف ى  ِإَلْیَھ ا  َوِإَل َدْدتُ  َم ا  َأْع ا  ِلَأْھِلَھ الَ  ِفیَھ عَ  َق ا  َفَرَج يَ  َوِإَذا ِإَلْیَھ دْ  ِھ تْ  َق اِرهِ  ُحِجَب عَ  ِباْلَمَك ھِ  َفَرَج الَ  ِإَلْی  َق

َدْدتُ  َما َوِإَلى ِإَلْیَھا َفاْنُظْر النَّاِر ِإَلى اْذَھْب اَلَق َأَحٌد َیْدُخَلَھا َلا َأْن َخِشیُت َقْد َوِعزَِّتَك ا  َأْع ا  ِلَأْھِلَھ ِإَذا  ِفیَھ يَ  َف بُ  ِھ ُضَھا  َیْرَك  َبْع
ا  َأْن َخِشیُت َلَقْد َوِعزَِّتَك َفَقاَل ِبالشََّھَواِت َفُحفَّْت ِبَھا َفَأَمَر َفَیْدُخَلَھا َأَحٌد ِبَھا َیْسَمَع َلا َأْن َخِشیُت َلَقْد َوِعزَِّتَك َقاَل َفَرَجَع َبْعًضا  َل
  َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد ِمْنَھا َیْنُجَو

  
  ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َسَلَمَة َأِبي َعْن َعْمٍرو اْبَن َیْعِني ُمَحمٌَّد َأْخَبَرِني ِإْسَماِعیُل َأْنَبَأَنا ُسَلْیَماُن َحدََّثَنا - ٨٥٠٦

َدْدتُ  َوَما ِإَلْیَھا اْنُظْر َفَقاَل اْلَجنَِّة ِإَلى َفَأْرَسَلُھ ِجْبِریَل اللَُّھ َدَعا َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ ُھاللَّ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ا  َأْع عَ  ِلَأْھِلَھ ھِ  َفَرَج الَ  ِإَلْی  َفَق
ا  َفَرَجَع ِإَلْیَھا َفاْنُظْر ِإَلْیَھا ْعاْرِج َفَقاَل ِباْلَمَكاِرِه َفُحِجَبْت َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد ِبَھا َیْسَمُع َلا َوِعزَِّتَك الَ  ِإَلْیَھ كَ  َفَق دْ  َوِعزَِّت ِشیتُ  َلَق ا  َخ  َألَّ
بْ  َفَقاَل النَّاِر ِإَلى َأْرَسَلُھ ُثمَّ َأَحٌد َیْدُخَلَھا اْنُظرْ  اْذَھ ا  َف ا  ِإَلْیَھ َدْدتُ  َوَم ا  َأْع ا  ِلَأْھِلَھ عَ  ِفیَھ ھِ  َفَرَج الَ  ِإَلْی كَ  َفَق ا  َوِعزَِّت ْدُخُلَھا  َل دٌ  َی  َأَح
  َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد َیْبَقى َلا َأْن َخِشیُت َلَقْد َوِعزَِّتَك َفَقاَل ِإَلْیِھ َفَرَجَع ِإَلْیَھا َفاْنُظْر ِإَلْیَھا ُعْد َقاَل ُثمَّ ِبالشََّھَواِت َفُحِجَبْت ِبَھا َیْسَمُع

  
  .وھذا الحدیث رواه أصحاب السنن كذلك

  
  : المظال وعدم وجود حر وشمس یذكرنا بعدة آیات بالنسبة لذكر-
  
رًا    { سًا َوال َزْمَھِری ْذِلیًال       ) ١٣(ُمتَِّكِئیَن ِفیَھا َعَلى اَألَراِئِك ال َیَرْوَن ِفیَھا َشْم ا َت ْت ُقُطوُفَھ ا َوُذلَِّل ْیِھْم ِظالُلَھ ًة َعَل } )١٤(َوَداِنَی

  اإلنسان
  
َحاُب الْ  { ا َأْص یِن َم َحاُب اْلَیِم یِن َوَأْص ُضوٍد   ) ٢٧(َیِم ْدٍر َمْخ ي ِس ُضوٍد ) ٢٨(ِف ٍح َمْن ُدوٍد  ) ٢٩(َوَطْل لٍّ َمْم اٍء ) ٣٠(َوِظ َوَم

  الواقعة} )٣٤(َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة ) ٣٣(ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(َوَفاِكَھٍة َكِثیَرٍة ) ٣١(َمْسُكوٍب 
  
  ان الرحم})٧٢(ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَیاِم {
  

  :وفي األحادیث ولنأخذ لفظ البخاري

ْن       - ٦٦٠  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني ُخَبْیُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َع
ي       َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعلَ       َشَأ ِف ابٌّ َن اِدُل َوَش اُم اْلَع ْیِھ َوَسلََّم َقاَل َسْبَعٌة ُیِظلُُّھْم اللَُّھ ِفي ِظلِِّھ َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھ اْلِإَم



 ٥٠٣

َتَفرََّقا َعَلْیِھ َوَرُجٌل َطَلَبْتُھ اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب ِعَباَدِة َربِِّھ َوَرُجٌل َقْلُبُھ ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّھ اْجَتَمَعا َعَلْیِھ وَ    
  َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اللََّھ َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُھ َما ُتْنِفُق َیِمیُنُھ َوَرُجٌل َذَكَر اللََّھ َخاِلًیا َفَفاَضْت َعْیَناُه

د         بالنسبة لشجرة ا   - سوب لمحم دیث كمن ذكرنا بح ردوس، فی ي الف لحیاة التي طولھا مسیرة خمسمئة عام حسب الھاجادة ف
  :في كل كتب الحدیث، واللفظ للبخاري

ْن    َحدََّثَنا َرْوُح ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َقَتاَدَة َحدََّثَنا َأَنُس بْ   - ٣٢٥١ ُھ َع ُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْن
  النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلَشَجَرًة َیِسیُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّھا ِماَئَة َعاٍم َلا َیْقَطُعَھا

اَن َحدََّثَنا ِھَلاُل ْبُن َعِليٍّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن َحدََّثَنا ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیمَ - ٣٢٥٢
نَ                َة َس ا ِماَئ ي ِظلَِّھ ُب ِف ِسیُر الرَّاِك َشَجَرًة َی ِة َل ي اْلَجنَّ َرُءوا ِإْن  َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِف ٍة َواْق

  }َوِظلٍّ َمْمُدوٍد{ِشْئُتْم 

ة أضافت              ھ روای د  (ومن عجٍب أن أحمد بن حنبل أورد ضمن روایات ون      ) شجرة الخل دیث الالحق اء الح ن سارع علم لك
  .بالقول أن راویھ أبا الضحاك شخص مجھول الحال

  َیُقوُل ُھَرْیَرَة َأَبا َسِمْعُت َقاَل الضَّحَّاِك َأِبي َعْن ُشْعَبُة َحدََّثَنا َقاَل الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ٩٥٧١×
  اْلُخْلِد َشَجَرَة َیْقَطُعَھا َلا َعاٍم ِماَئَة ِظلَِّھا ِفي الرَّاِكُب َیِسیُر َشَجَرًة اْلَجنَِّة ِفي ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل

  
  ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن ُیَحدُِّث الضَّحَّاِك َأَبا َسِمْعُت َقاَل ُشْعَبُة َحدََّثَنا َقاَلا َوَحجَّاٌج َجْعَفٍر ْبُن ُدُمَحمَّ َحدََّثَنا - ٩٤٩٢×

ْبِعینَ  ِظلَِّھا ِفي الرَّاِكُب َیِسیُر َشَجَرًة اْلَجنَِّة ِفي ِإنَّ َقاَل َأنَُّھ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن ةَ  َأْو َس َنةٍ  ِماَئ يَ  َس َجَرةُ  ِھ دِ  َش  اْلُخْل
  اْلُخْلِد َشَجَرُة َسَنٍة ِماَئَة َأْو َحجَّاٌج َقاَل
  ِھَي ِفیَھا َلْیَس َقاَل اْلُخْلِد َشَجَرُة ِھَي ِلُشْعَبَة ُقْلُت

نفس بد   ة   إن مسارعة علماء اإلسالم لتضعیف الحدیث ذكاء ألنھ مصیبة تصیب الالھوت اإلسالمي وتجعلھ ب ة وطفولی ائی
  !الالھوت الیھودي في سفر التكوین

ي وضعھا       - ادات اإلسالمیة الت ل للع  تقدیس یومي اإلثنین والخمیس عند الیھود وفق بعض التقالید الربِّینیة، وھذا مماث
ن سمات العرب          محمد حیث یستحب الصیام من األسبوع فیھما بالذات، ولو أن ذلك یقال في كتب السیرة كان كذلك م

ت    ال وثنیین فكانوا یفتحون الكعبة للزوار یومي اإلثنین والخمیس كما یقول ابن سعد في الطبقات الكبرى وغیره وإن كن
ذه                       د یھودي أخ ا تقلی ب أنھ ساره فاألغل ى م ن سار عل سألة وم ذه الم ن ھ ن سعد ع ي صحة كالم اب اآلن لدي تشكك ف

ان      راھیم           اإلسالم، والالحقون نسبوا ألھل الكعبة المكیین أنھم ك ن إب ن دی ة م ا بقی ا سیزعمون أنھ ادة كم ك الع دیھم تل ل
  .وإسماعیل، وال شك أنھ لم یكن لدى العرب أي مثیولوجیا عن إبراھیم وإسماعیل في دینھم الوثني البدائي

  
  :فمن روایات اإلمام مسلم

  
د ب                ] ١١٦٢[  دثنا محم اال ح ى ق ن المثن ظ الب شار واللف ن ب د ب ى ومحم ن المثن ن     حدثنا محمد ب دثنا شعبة ع ر ح ن جعف

ھ أن رسول اهللا صلى اهللا        غیالن بن جریر سمع عبد اهللا بن معبد الزماني عن أبي قتادة األنصاري رضى اهللا تعالى عن
اهللا               ھ رضینا ب الى عن ال عمر رضى اهللا تع لم فق ھ وس علیھ وسلم سئل عن صومھ قال فغضب رسول اهللا صلى اهللا علی

ال وببیعتنا بیعة قال فسئل عن صیام الدھر فقال ال صام وال أفطر أو ما صام وما أفطر ربا وباإلسالم دینا وبمحمد رسو    
ت أن اهللا                 ال لی ومین ق وم وإفطار ی ن صوم ی ال وسئل ع قال فسئل عن صوم یومین وإفطار یوم قال ومن یطیق ذلك ق

ین   قوانا لذلك قال وسئل عن صوم یوم وإفطار یوم قال ذاك صوم أخي داود علیھ السالم قا         وم اإلثن ل وسئل عن صوم ی
ى رمضان صوم                ن كل شھر ورمضان إل ة م قال ذاك یوم ولدت فیھ ویوم بعثت أو أنزل علي فیھ قال فقال صوم ثالث
ر             ال یكف وم عاشوراء فق ن صوم ی الدھر قال وسئل عن صوم یوم عرفة فقال یكفر السنة الماضیة والباقیة قال وسئل ع
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یس        السنة الماضیة وفي ھذا الحدیث من     ن ذكر الخم سكتنا ع ین والخمیس ف وم اإلثن  روایة شعبة قال وسئل عن صوم ی
  لما نراه وھما

  
رة أن رسول اهللا                     ] ٢٥٦٥[  ي ھری ن أب ھ ع ن أبی ن سھیل ع ھ ع رئ علی ا ق س فیم ن أن ك ب حدثنا قتیبة بن سعید عن مال

ت       صلى اهللا علیھ وسلم قال تفتح أبواب الجنة یوم اإلثنین ویوم الخمیس فیغفر لك    یئا إال رجال كان اهللا ش شرك ب د ال ی ل عب
  بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال انظروا ھذین حتى یصطلحا انظروا ھذین حتى یصطلحا انظروا ھذین حتى یصطلحا

  
ال                      ] ٢٥٦٥ [  ھ مرة ق رة رفع ا ھری ي صالح سمع أب ن أب ي مریم ع ن أب سلم ب ن م دثنا سفیان ع ي عمر ح ن أب حدثنا ب

 خمیس واثنین فیغفر اهللا عز وجل في ذلك الیوم لكل امرئ ال یشرك باهللا شیئا إال امرأ كانت تعرض األعمال في كل یوم   
  بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال اركوا ھذین حتى یصطلحا اركوا ھذین حتى یصطلحا 

  
 عن أبي حدثنا أبو الطاھر وعمرو بن سواد قاال أخبرنا بن وھب أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مریم   ] ٢٥٦٥[ 

ین               وم اإلثن ة مرتین ی ي كل جمع اس ف ال الن ال تعرض أعم صالح عن أبي ھریرة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق
   ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن إال عبدا بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال اتركوا أو اركوا ھذین حتى یفیئا

  
  .ألحادیث، ولم یذكرھا البخارّيانفرد اإلمام مسلم دون اإلمام البخارّي بذكر ھذه ا

  
  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل

  
  ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َأِبیِھ َعْن ُسَھْیٌل َعْن َماِلٍك َعَلى ُقِرَئ َقاَل َداُوَد ْبُن ُموَسى َحدََّثَنا - ٨٨٣٢

دٍ  ِلُكلِّ َفُیْغَفُر اْلَخِمیِس َوَیْوَم اِلاْثَنْیِن َیْوَم ُتْفَتُح اْلَجنَِّة َأْبَواَب ِإنَّ َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ا  َعْب ْشِركُ  َل ھِ  ُی ْیًئا  ِباللَّ ا  َش  ِإلَّ
  َمرََّتْیِن َیْصَطِلَحا َحتَّى َأْنِظُروُھَما َفُیَقاُل َشْحَناُء َأِخیِھ َوَبْیَن َبْیَنُھ َرُجٌل

  
  ُھَرْیَرَة َأِبي َعِن َأِبیِھ َعِن َصاِلٍح َأِبي ْبِن ُسَھْیِل َعْن َماِلٌك اَأْخَبَرَن َقاَل ِإْسَحاُق َحدََّثَنا - ٩٦٢٤

  َأْھَلُكُھْم َفُھَو النَّاُس َھَلَك َیُقوُل الرَُّجَل َسِمْعَت ِإَذا َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ
  

  َوِبِإْسَناِدِه - ٩٦٢٥
ا  َعْبٍد ِلُكلِّ َفُیْغَفُر اْلَخِمیِس َوَیْوَم اْلاْثَنْیِن َیْوَم السََّماِء َأْبَواُب ُتْفَتُح َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َأنَّ ْشِركُ  َل ھِ  ُی ْیًئا  ِباللَّ  َش
  َیْصَطِلَحا َحتَّى َھَذْیِن َأْنِظُروا َفَیُقوُل َشْحَناُء َأِخیِھ َوَبْیَن َبْیَنُھ َكاَنْت َرُجًلا ِإلَّا
  

ِريُّ  َسِعیٍد َأُبو َحدََّثِني ُغْصٍن َأُبو َقْیٍس ْبُن َثاِبُت َحدََّثَنا َمْھِديٍّ ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا - ٢٠٧٥٨ دََّثِني  اْلَمْقُب اَمةُ  َح نُ  ُأَس دٍ  ْب  َزْی
  َقاَل
ا  َیُصوَم َأْن َیَكاَد َلا َحتَّى اْلَأیَّاَم َوُیْفِطُر ُیْفِطُر َلا ُیَقاَل َحتَّى َیْسُرُد اْلَأیَّاَم وُمَیُص َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َكاَن ْوَمْینِ  ِإلَّ  َی
شُُّھورِ  ِمْن َشْھٍر ِمْن َیُصوُم َیُكْن َوَلْم َصاَمُھَما َوِإلَّا ِصَیاِمِھ ِفي َكاَنا ِإْن اْلُجُمَعِة ِمْن ا  ال ُصومُ  َم نْ  َی ْعَبانَ  ِم تُ  َش ا  َفُقْل ولَ  َی  َرُس
الَ  ُصْمَتُھَما َوِإلَّا ِصَیاِمَك ِفي َدَخَلا ِإْن َیْوَمْیِن ِإلَّا َتُصوَم َأْن َتَكاَد َلا َحتَّى َوُتْفِطَر ُتْفِطَر َأْن َتَكاُد َلا َتُصوُم ِإنََّك اللَِّھ ْوَمْینِ  َأيُّ َق  َی

ي           َقاَل ُقْلُت َیْوُم اِلاْثَنْیِن َوَیْوُم ا    َرَض َعَمِل بُّ َأْن ُیْع اَلِمیَن َوُأِح ى َربِّ اْلَع اُل َعَل ا اْلَأْعَم َرُض ِفیِھَم اِن ُتْع َك َیْوَم ْلَخِمیِس َقاَل َذاِن
ٍب    َوَأَنا َصاِئٌم َقاَل ُقْلُت َوَلْم َأَرَك َتُصوُم ِمْن َشْھٍر ِمْن الشُُّھوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَباَن َقاَل َذاَك َشْھٌر َیْغُفلُ     ْیَن َرَج ُھ َب  النَّاُس َعْن

  َوَرَمَضاَن َوُھَو َشْھٌر ُیْرَفُع ِفیِھ اْلَأْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِمیَن َفُأِحبُّ َأْن ُیْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا َصاِئٌم
  

َعْمُر ْبُن اْلَحَكِم َعْن َمْوَلى ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعوٍن َعْن َمْوَلى  َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َأَباُن َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َأِبي َكِثیٍر َحدََّثِني - ٢٠٧٤٩
  ُأَساَمَة ْبِن َزْیٍد



 ٥٠٥

َم تَ             اُه ِل ُھ َمْوَل اَل َل یِس َفَق ْوَم اْلَخِم اْثَنْیِن َوَی ْوَم  َأنَُّھ اْنَطَلَق َمَع ُأَساَمَة ِإَلى َواِدي اْلُقَرى َیْطُلُب َماًلا َلُھ َوَكاَن َیُصوُم َیْوَم اِل ُصوُم َی
یِس    اِلاْثَنْیِن َواْلَخِمیِس َوَأْنَت َشْیٌخ َكِبیٌر َقْد َرَقْقَت َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن َیُصوُم َیْوَم اِلاْثَنْیِن َوَیْوَم اْلَخِم

   َیْوَم اِلاْثَنْیِن َوَیْوَم اْلَخِمیِسَفُسِئَل َعْن َذِلَك َفَقاَل ِإنَّ َأْعَماَل النَّاِس ُتْعَرُض
  

   َحدََّثَنا َزْیُد ْبُن اْلُحَباِب َأْخَبَرِني َثاِبُت ْبُن َقْیٍس َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ َعْن ُأَساَمَة- ٢٠٧٩٢
  یَسَأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن َیُصوُم اِلاْثَنْیِن َواْلَخِم

  : ، فیقول١ج) الطبقات الكبرى(أما ابن سعد في كتاب 

شا یفتحون                  ت قری ال رأی ھ ق ن أبی ن عمرو ع ن سعید ب ذلي ع د الھ قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد اهللا بن یزی
د         انوا ال یری إذا ك ى الرجل ف ھ فیرق ھ  البیت في الجاھلیة یوم اإلثنین ویوم الخمیس فكان حجابھ یجلسون على باب ون دخول

  دفع فطرح فربما عطب

ي                 ھاجاد نص  - ا سنعرض ف ة كم ة، حقیق ع خارج حیطان الجن ھ یق ة لكن م الوثنی صالحي األم سم ل رح وجود ق ا یقت ي ھن
م         ذین ل ین أو ال وثنیین الطیب سألة مصیر ال موضوع جھنم فإن ھناك اختالفًا وتناقضًا في اآلراء الربینیة الھاجادیة حول م

  .الیھودیة مثًال، ونفس ھذا التناقض سنراه في اإلسالمتصلھم دعوة الدیانة 

ة           - ق ثقاف ذلك المظال وف ذكر ك ة، وت ة ورومی ة ویونانی  تذكر الھاجادة دومًا العروش للصالحین وفق ثقافة شامیة وعراقی
س حی       سیطة عك اة توراتیة تنتمي لسفر الخروج وأسطورتھ، أما محمد ففي جزیرة العرب كانت حیاة العرب الجزریین ب

ر             ى المنب ف عل ة أن یق شریف أو شاعر أو زعیم قبیل شریف ل م ت ان أعظ ًا، وك م تعرف عروش شام والعراق فل عرب ال
رب       ة ع ة ثقاف ى طریق ابر عل ى من ة إل طورة الھاجادی ث لألس ل األحادی ي نق روش ف ول الع ذا تتح شعر، ل ة أو ال للخطاب

  :الجزیرة وقتئٍذ

  :یروي مسلم

ن               حدثنا أبو بكر بن أبي   ] ١٨٢٧[  ي ب ن عمرو یعن ة ع ن عیین دثنا سفیان ب الوا ح ر ق ن نمی ن حرب واب ر ب  شیبة وزھی
دیث            ي ح لم وف ھ وس ي صلى اهللا علی ھ النب غ ب ر یبل دینار عن عمرو بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو قال بن نمیر وأبو بك

ور          ن ن ابر م ى من د اهللا عل سطین عن لم إن المق رحمن عز وجل      زھیر قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس ین ال ن یم ع
  وكلتا یدیھ یمین الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما ولوا

  :ویروي أحمد بن حنبل

   َحدََّثَنا َعْبُد اْلَأْعَلى َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْھِريِّ َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص- ٦١٩٧

ا             َأنَّ َرُسولَ  رَّْحَمِن ِبَم َدْي ال ْیَن َی ِة َب ْوَم اْلِقَیاَم ٍؤ َی ْن ُلْؤُل اِبَر ِم ى َمَن دُّْنَیا َعَل ي ال  اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلُمْقِسِطیَن ِف
  َأْقَسُطوا ِفي الدُّْنَیا

  ِرو ْبِن َأْوٍس َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَناٍر َعْن َعْم- ٦٢٠٤
ا         لَّ َوِكْلَت زَّ َوَج َیْبُلُغ ِبِھ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلُمْقِسُطوَن ِعْنَد اللَِّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر َعْن َیِمیِن الرَّْحَمِن َع

   َیِمیٌن الَِّذیَن َیْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِھْم َوَأْھِلیِھْم َوَما َوُلواَیَدْیِھ
  

ي            - ٢١٠٥٢ ِن َأِب اِء ْب ْن َعَط ْرُزوٍق َع ي َم ِن َأِب ِب ْب  َحدََّثَنا َعْبد اللَِّھ َحدََّثِني َأِبي َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن َعْن َحِبی
  ُمْسِلٍم اْلَخْوَلاِنيِّ َقاَلَرَباٍح َعْن َأِبي 

رَّاُق          ْیِن َب ُل اْلَع یِھْم َأْكَح ابٌّ ِف لََّم َوِإَذا َش ِھ َوَس َأَتْیُت َمْسِجَد َأْھِل ِدَمْشَق َفِإَذا َحْلَقٌة ِفیَھا ُكُھوٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
ْن       الثََّناَیا ُكلََّما اْخَتَلُفوا ِفي َشْيٍء َردُّ    ُت ِم اَل َفِجْئ ٍل َق ُن َجَب اُذ ْب وُه ِإَلى اْلَفَتى َفًتى َشابٌّ َقاَل ُقْلُت ِلَجِلیٍس ِلي َمْن َھَذا َقاَل َھَذا ُمَع



 ٥٠٦

ِھ    اْلَعِشيِّ َفَلْم َیْحُضُروا َقاَل َفَغَدْوُت ِمْن اْلَغِد َقاَل َفَلْم َیِجیُئوا َفُرْحُت َفِإَذا َأَنا ِبالشَّابِّ ُیَصلِّي ِإَلى سَ    ُت ِإَلْی مَّ َتَحوَّْل اِرَیٍة َفَرَكْعُت ُث
وَل               ِمْعُت َرُس اَل َس ِھ َق ي اللَّ َك ِف ي َلُأِحبُّ ُت ِإنِّ َقاَل َفَسلََّم َفَدَنْوُت ِمْنُھ َفُقْلُت ِإنِّي َلُأِحبَُّك ِفي اللَِّھ َقاَل َفَمدَِّني ِإَلْیِھ َقاَل َكْیَف ُقْلَت ُقْل

ُھ     اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلیْ    ا ِظلُّ لَّ ِإلَّ ا ِظ ِھ َوَسلََّم َیْحِكي َعْن َربِِّھ َیُقوُل اْلُمَتَحابُّوَن ِفي اللَِّھ َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َیْوَم َل
لََّم    َقاَل َفَخَرْجُت َحتَّى َلِقیُت ُعَباَدَة ْبَن الصَّاِمِت َفَذَكْرُت َلُھ َحِدیَث ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َفقَ   ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّ

يَّ               َزاِوِریَن ِف ي ِلْلُمَت ْت َمَحبَِّت يَّ َوَحقَّ اِذِلیَن ِف ي ِلْلُمَتَب ْت َمَحبَِّت يَّ َوَحقَّ ابِّیَن ِف ي ِلْلُمَتَح َیْحِكي َعْن َربِِّھ َعزَّ َوَجلَّ َیُقوُل َحقَّْت َمَحبَِّت
  وَن ِفي اللَِّھ َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھَواْلُمَتَحابُّ

نْ            ْرُزوٍق َع ي َم ُن َأِب ُب ْب دََّثَنا   َحدََّثَنا َعْبد اللَِّھ َحدََّثِني َأِبي َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن َأِبي اْلَعبَّاِس َحدََّثَنا َأُبو اْلَمِلیِح َحدََّثَنا َحِبی اٍء َح  َعَط
َأُبو ُمْسِلٍم َقاَل َدَخْلُت َمْسِجَد ِحْمَص َفِإَذا َحْلَقٌة ِفیَھا اْثَناِن َوَثَلاُثوَن َرُجًلا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوِفیِھْم       

  َفًتى َشابٌّ َأْكَحُل َفَذَكَر اْلَحِدیَث
  

ى   َحدََّثنَ - ٢١٧١٧ ا َعْبد اللَِّھ َحدََّثَنا َأُبو َأْحَمَد َمْخَلُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأِبي ُزَمْیٍل ِإْمَلاًء ِمْن ِكَتاِبِھ َحدََّثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْمِرو ْبِن َیْحَی
ي            اْلَفَزاِريُّ َوُیْكَنى َأَبا َعْبِد اللَِّھ َوَلَقُبُھ َأُبو اْلَمِلیِح َیْعِني الرَّقِّيَّ َعْن      ْن َأِب اٍح َع ي َرَب ِن َأِب اِء ْب ْن َعَط ْرُزوٍق َع ي َم ِن َأِب ِب ْب َحِبی

  ُمْسِلٍم َقاَل
بٌّ َدَخْلُت َمْسِجَد ِحْمَص َفِإَذا ِفیِھ َحْلَقٌة ِفیَھا اْثَناِن َوَثَلاُثوَن َرُجًلا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َوِفیِھْم َشا      

ٍل        ُن َجَب اُذ ْب َأْكَحُل َبرَّاُق الثََّناَیا ُمْحَتٍب َفِإَذا اْخَتَلُفوا ِفي َشْيٍء َسَأُلوُه َفَأْخَبَرُھْم َفاْنَتَھْوا ِإَلى َخَبِرِه َقاَل ُقْلُت َمْن َھَذا َقاُلوا َھَذا ُمَع
َصلِّي  َقاَل َفُقْمُت ِإَلى الصََّلاِة َقاَل َفَأَرْدُت َأْن َأْلَقى َبْعَضُھمْ          َفَلْم َأْقِدْر َعَلى َأَحٍد ِمْنُھْم اْنَصَرُفوا َفَلمَّا َكاَن اْلَغُد َدَخْلُت َفِإَذا ُمَعاٌذ ُی

مَّ     ِإَلى َساِرَیٍة َقاَل َفَصلَّْیُت ِعْنَدُه َفَلمَّا اْنَصَرَف َجَلْسُت َبْیِني َوَبْیَنُھ السَّاِرَیُة ُثمَّ اْحَتَبْیُت َفَلِبْثُت َساَعًة َلا ُأكَ    اَل ُث ي َق ا ُیَكلُِّمِن لُِّمُھ َوَل
اَل       اَلى َق اَرَك َوَتَع ُقْلُت َواللَِّھ ِإنِّي َلُأِحبَُّك ِلَغْیِر ُدْنَیا َأْرُجوَھا ُأِصیُبَھا ِمْنَك َوَلا َقَراَبَة َبْیِني َوَبْیَنَك َقاَل َفِلَأيِّ َشْيٍء َقاَل ُقْلُت ِللَِّھ َتَب

اَرَك          َفَنَثَر ِحْبَوِتي ُثمَّ َقا    ِھ َتَب ي اللَّ ابُّوَن ِف وُل اْلُمَتَح لََّم َیُق ِھ َوَس َل َفَأْبِشْر ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
اَل   َوَتَعاَلى ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھ َیْغِبُطُھْم ِبَمَكاِنِھْم النَِّبیُّوَن وَ     صَّاِمِت َق الشَُّھَداُء َقاَل ُثمَّ َخَرْجُت َفَأْلَقى ُعَباَدَة ْبَن ال

اَل                 ُھ َق اَلى َأنَّ اَرَك َوَتَع ِھ َتَب ْن َربِّ ْرِوي َع لََّم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ ِمْعُت َرُس َفَحدَّْثُتُھ ِبالَِّذي َحدََّثِني ُمَعاٌذ َفَقاَل ُعَباَدُة َس
وَن       َحقَّ اِنِھْم النَِّبیُّ ِبُطُھْم ِبَمَك وٍر َیْغ ْن ُن اِبَر ِم ى َمَن يَّ َعَل اِذِلیَن ِف ى اْلُمَتَب ي َعَل ْت َمَحبَِّت يَّ َوَحقَّ َزاِوِریَن ِف ى اْلُمَت ي َعَل ْت َمَحبَِّت

  َوالصِّدِّیُقوَن

  .مستقًال یتلو ھذا المبحث عن الجنة أو الحوت والثور في اإلسالم فقد أفردت لھا بابًا بھیموث ولویاثان أما مسألة -

رآن      - ي الق  أما مسألة أن الصالح یأخذ مكانھ في الجنة والمكان الذي كان مخصصًا لجاره الوثني الذي دخل النار، فھي ف
  :واألحادیث كلیھما

اِن          { ِھ َجنََّت اَم َربِّ اَف َمَق ذَِّباِن     ) ٤٦(َوِلَمْن َخ ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم اٍن   َذ) ٤٧(َفِب ى َأْفَن ذَِّباِن    ) ٤٨(َواَت ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم ) ٤٩(َفِب
اِن    ذَِّباِن    ) ٥٠(ِفیِھَما َعْیَناِن َتْجِرَی ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم اِن      ) ٥١(َفِب ٍة َزْوَج لِّ َفاِكَھ ْن ُك ا ِم ذَِّباِن    ) ٥٢(ِفیِھَم ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم َفِب

ْیِن َداٍن          ُمتَِّكِئیَن َعَلى ) ٥٣( ى اْلَجنََّت َتْبَرٍق َوَجَن ْن ِإْس ذَِّباِن    ) ٥٤( ُفُرٍش َبَطاِئُنَھا ِم ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم َراُت   ) ٥٥(َفِب یِھنَّ َقاِص ِف
ذَِّباِن  ) ٥٦(الطَّْرِف َلْم َیْطِمْثُھنَّ ِإْنٌس َقْبَلُھْم َوال َجانٌّ     َأنَّھُ ) ٥٧(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَك اُن   َك اُقوُت َواْلَمْرَج َأيِّ آالِء  ) ٥٨(نَّ اْلَی َفِب

َفِبَأيِّ ) ٦٢(َوِمْن ُدوِنِھَما َجنََّتاِن ) ٦١(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن ) ٦٠(َھْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإالَّ اِإلْحَساُن ) ٥٩(َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن   
ذَِّباِن    ) ٦٤(ْدَھامََّتاِن  ُم) ٦٣(آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن     ا ُتَك ضَّاَخَتاِن    ) ٦٥(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَم اِن َن ا َعْیَن ا   ) ٦٦(ِفیِھَم َأيِّ آالِء َربُِّكَم َفِب

َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ) ٧٠(َساٌن ِفیِھنَّ َخْیَراٌت ِح) ٦٩(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن   ) ٦٨(ِفیِھَما َفاِكَھٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن     ) ٦٧(ُتَكذَِّباِن  
اِم      ) ٧١(ُتَكذَِّباِن   ي اْلِخَی ُصوَراٌت ِف وٌر َمْق ذَِّباِن    ) ٧٢(ُح ا ُتَك َأيِّ آالِء َربُِّكَم انٌّ      ) ٧٣(َفِب ْبَلُھْم َوال َج ٌس َق ْثُھنَّ ِإن ْم َیْطِم ) ٧٤(َل

  الرحمان} )٧٥(َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن 
  

  :خاريروى الب
  

ْن           - ١٣٣٨ اَدَة َع ْن َقَت ِعیٌد َع دََّثَنا َس ٍع َح  َحدََّثَنا َعیَّاٌش َحدََّثَنا َعْبُد اْلَأْعَلى َحدََّثَنا َسِعیٌد َقاَل َوَقاَل ِلي َخِلیَفُة َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْی
ْسَمُع     َأَنٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ   ُھ َلَی ى ِإنَّ َحاُبُھ َحتَّ َم َقاَل اْلَعْبُد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه َوُتُولَِّي َوَذَھَب َأْص
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 ٥٠٧

لَّمَ        ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ٍد َص ُد     َقْرَع ِنَعاِلِھْم َأَتاُه َمَلَكاِن َفَأْقَعَداُه َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل ُمَحمَّ ُھ َعْب َھُد َأنَّ وُل َأْش  َفَیُق
اللَِّھ َوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِمْن اْلَجنَِّة َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیَراُھَما َجِمیًعا    

ٍد             َوَأمَّا اْلَكاِفُر َأْو الْ   ْن َحِدی ٍة ِم ْضَرُب ِبِمْطَرَق مَّ ُی َت ُث ا َتَلْی َت َوَل ا َدَرْی اُل َل اُس َفُیَق وُل النَّ ُمَناِفُق َفَیُقوُل َلا َأْدِري ُكْنُت َأُقوُل َما َیُق
  َضْرَبًة َبْیَن ُأُذَنْیِھ َفَیِصیُح َصْیَحًة َیْسَمُعَھا َمْن َیِلیِھ ِإلَّا الثََّقَلْیِن

  
دََّثُھْم َأنَّ       َحدََّثنَ - ١٣٧٤ ُھ َح ُھ َأنَّ ا َعیَّاُش ْبُن اْلَوِلیِد َحدََّثَنا َعْبُد اْلَأْعَلى َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْن

اِن      ِرِه َوَتَولَّى َعْنُھ َأْصَحاُبُھ َوِإنَُّھَرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقبْ         اُه َمَلَك اِلِھْم َأَت ْرَع ِنَع َلَیْسَمُع َق
وُلُھ    َفُیْقِعَداِنِھ َفَیُقوَلاِن َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ عَ         ِھ َوَرُس ُد اللَّ ْب

ي     * َفُیَقاُل َلُھ اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِمْن اْلَجنَِّة َفَیَراُھَما َجِمیًعا     ُھ ِف َسُح َل ُھ ُیْف َقاَل َقَتاَدُة َوُذِكَر َلَنا َأنَّ
ا  َقْبِرِه ُثمَّ َرَجَع ِإَلى َحِدیِث َأنَ     ٍس َقاَل َوَأمَّا اْلُمَناِفُق َواْلَكاِفُر َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّجِل َفَیُقوُل َلا َأْدِري ُكْنُت َأُقوُل َم

   َیْسَمُعَھا َمْن َیِلیِھ َغْیَر الثََّقَلْیِنَیُقوُل النَّاُس َفُیَقاُل َلا َدَرْیَت َوَلا َتَلْیَت َوُیْضَرُب ِبَمَطاِرَق ِمْن َحِدیٍد َضْرَبًة َفَیِصیُح َصْیَحًة
  

ُھ               - ١٣٧٩ لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ ا َأنَّ َرُس ُھ َعْنُھَم َي اللَّ َر َرِض ِن ُعَم ِھ ْب ِد اللَّ ْن َعْب  َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َناِفٍع َع
ْن   َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َأَحَدُكْم إِ   اَن ِم َذا َماَت ُعِرَض َعَلْیِھ َمْقَعُدُه ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِإْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َفِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َوِإْن َك

  َأْھِل النَّاِر َفُیَقاُل َھَذا َمْقَعُدَك َحتَّى َیْبَعَثَك اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة
  

  :حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ھریرة: خبرنا شعیبأ:  حدثنا أبو الیمان- ٦٥٦٩
د    : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم      ال یدخل أحد الجنة إال أري مقعده من النار لو أساء، لیزداد شكرًا، وال یدخل النار أح

  ).إال أري مقعده من الجنة لو أحسن، لیكون علیھ حسرة
  
  : بن حنبلروى أحمدو
  

  َنا َأْسَوُد َأْخَبَرَنا َأُبو َبْكٍر َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َحدََّث- ١٠٢٤٠
اَل  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َأْھِل النَّاِر َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َلْو َأنَّ اللََّھ َھَداِني َفَیكُ      وُن َعَلْیِھْم َحْسَرًة َق

  َوُكلُّ َأْھِل اْلَجنَِّة َیَرى َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َفَیُقوُل َلْوَلا َأنَّ اللََّھ َھَداِني َقاَل َفَیُكوُن َلُھ ُشْكًرا
  

  َأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا اْبُن َأِبي الزَِّناِد َعْن َأِبیِھ َعِن اْل- ١٠٥٥٧
َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َیْدُخُل َأَحٌد النَّاَر ِإلَّا ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجنَِّة َلْو َأْحَسَن ِلَیُكوَن َعَلْیِھ َحْسَرًة َوَلا      

   ُأِرَي َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر َلْو َأَساَء ِلَیْزَداَد ُشْكًراَیْدُخُل اْلَجنََّة َأَحٌد ِإلَّا
  

ُن         - ١١٨٢٣ ُس ْب دََّثَنا َأَن اَدُة َح  َحدََّثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َوُیوُنُس َحدََّثَنا َشْیَباُن َحدََّثَنا َقَت
  َماِلٍك
اُه                َأنَّ   اِلِھْم َأَت ْرَع ِنَع ْسَمُع َق ُھ َلَی ى ِإنَّ َحاُبُھ َحتَّ ُھ َأْص َولَّى َعْن ِرِه َوَت َنِبيَّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع ِفي َقْب

ِھ   َمَلَكاِن َفُیْقِعَداِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا ال       ُد اللَّ رَُّجِل ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْب
ا     َوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر َفَقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَِّة َقاَل َرُسوُل اللَِّھ       لََّم َفَیَراُھَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی َصلَّى اللَّ

مَّ           وَن ُث ْوِم ُیْبَعُث ى َی ْضًرا ِإَل ِھ ُخ ُأ َعَلْی َجِمیًعا َقاَل َرْوٌح ِفي َحِدیِثِھ َقاَل َقَتاَدُة َفَذَكَر َلَنا َأنَُّھ ُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراًعا َوُیْمَل
وُل         َرَجَع ِإَلى َحِدیِث َأَنِس بْ     ُت َأُق ا َأْدِري ُكْن وُل َل ِل َفَیُق ِن َماِلٍك َقاَل َوَأمَّا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُق َفُیَقاُل َلُھ َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َھَذا الرَُّج

ِھ  َما َیُقوُل النَّاُس َفُیَقاُل َلُھ َلا َدَرْیَت َوَلا َتَلْیَت ُثمَّ ُیْضَرُب ِبِمْطَراٍق ِمْن َحِدیٍد َضْرَبةً     َبْیَن ُأُذَنْیِھ َفَیِصیُح َصْیَحًة َفَیْسَمُعَھا َمْن َیِلی
  َغْیُر الثََّقَلْیِن َوَقاَل َبْعُضُھْم َیِضیُق َعَلْیِھ َقْبُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف َأْضَلاُعُھ
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 ٥٠٨

  ْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثَنا َعْبُد اْلَوھَّاِب َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َع- ١٢٩٦٤
ِھ                   اِلِھْم َفَیْأِتی َق ِنَع ْسَمُع َخْف ُھ َلَی َحاُبُھ ِإنَّ ُھ َأْص َولَّى َعْن ِرِه َوَت ي َقْب َع ِف َد ِإَذا ُوِض اَل ِإنَّ اْلَعْب َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َق

ِھ   َمَلَكاِن َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ُكْنَت َتُقولُ  ُد اللَّ  ِفي َھَذا الرَُّجِل َیْعِني ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأمَّا اْلُمْؤِمُن َفَیُقوُل َأْشَھُد َأنَُّھ َعْب
  ِة َفَیَراُھَما َجِمیًعاَوَرُسوُلُھ َفُیَقاُل َلُھ اْنُظْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِفي النَّاِر َقْد َأْبَدَلَك اللَُّھ ِبِھ َمْقَعًدا ِفي اْلَجنَّ

  
   َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ َقاَل- ١٨٦٦٦

   ُمْسِلٌم ِإلَّا َأْدَخَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َمَكاَنُھ النَّاَر َیُھوِدیا َأْو َنْصَراِنیاَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َیُموُت
ِد   َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َوَعْوِن ْبِن ُعْتَبَة َأنَُّھَما َشِھَدا َأَبا ُبْرَدةَ         َن َعْب  ُیَحدُِّث ُعَمَر ْب

ْم         اْلَعِزیِز ِبَھَذا اْلَحِدیِث َقاَل َعْوٌن َفاْسَتْحَلَفُھ ِباللَِّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو َأنَّ َأَباُه َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَعُھ ِمْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَل
  ى َعْوٍن َأنَُّھ اْسَتْحَلَفُھُیْنِكْر َذِلَك َسِعیٌد َعَل

  
َن              - ١٨٧٣٩ َر ْب دُِّث ُعَم ْرَدَة ُیَح ا ُب ِھَدا َأَب ا َش دََّثاُه َأنَُّھَم ْرَدَة َح ي ُب  َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َقَتاَدُة َأنَّ َعْوًنا َوَسِعیَد ْبَن َأِب

  َعْبِد اْلَعِزیِز َعْن َأِبیِھ
   َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َلا َیُموُت َرُجٌل ُمْسِلٌم ِإلَّا َأْدَخَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َمَكاَنُھ النَّاَر َیُھوِدیا َأْو َنْصَراِنیاَعْن النَِّبيِّ

لََّم    َقاَل َفاْسَتْحَلَفُھ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ِباللَِّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو َثلَ     ِھ َوَس ُھ َعَلْی اَث َمرَّاٍت َأنَّ َأَباُه َحدََّثُھ َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّ
  َقاَل َفَحَلَف َلُھ َقاَل َفَلْم ُیَحدِّْثِني َسِعیٌد َأنَُّھ اْسَتْحَلَفُھ َوَلْم ُیْنِكْر َعَلى َعْوٍن َقْوَلُھ

ح لن        - د، فواض أثر بالزرادشتیة،    أما مسألة الثیاب المصنوعة من سحاب المج ا ت وخ      ا أنھ ي سفر أخن ذلك ف د وردت ك وق
  ، وقد انتقلت إلى اإلسالم من الھاجادة، ١٦-١٥: ٦٢

  :فیروي البخاري

َي      َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْلُمِغیَرُة ْبُن النُّْعَماِن َقاَل َحدََّثِني َسِعیُد ْبُن ُجَبیْ      - ٣٣٤٩ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع
َرَأ       ًدا      {اللَُّھ َعْنُھَما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَُّكْم َمْحُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًلا ُثمَّ َق ُدُه َوْع ٍق ُنِعی َدْأَنا َأوََّل َخْل ا َب َكَم

  إلخ الحدیث...ُل َمْن ُیْكَسى َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإْبَراِھیُمَوَأوَّ} َعَلْیَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلیَن

ُھ                      - ٣٤٤٧ َي اللَّ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع ِن ُجَبْی ِعیِد ْب ْن َس اِن َع ِن النُّْعَم َرِة ْب ْن اْلُمِغی  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َع
ا      {ِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًلا ُثمَّ َقَرَأ    َعْنُھَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ     ًدا َعَلْیَن ُدُه َوْع ٍق ُنِعی َدْأَنا َأوََّل َخْل َكَما َب

  إلخ الحدیث....َفَأوَُّل َمْن ُیْكَسى ِإْبَراِھیم} ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلیَن

  :ویرویھ مسلم

دثنا               حدثنا أبو ب   ] ٢٨٦٠[  ن شعبة ح وح ا ع ي كالھم دثنا أب اذ ح ن مع د اهللا ب كر بن أبي شیبة حدثنا وكیع ح وحدثنا عبی
ن           ان ع ن النعم محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ البن المثنى قاال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغیرة ب

ھ     ول اهللا صلى اهللا علی ا رس ام فین ال ق اس ق ن عب ن ب ر ع ن جبی م  سعید ب اس إنك ا الن ا أیھ ال ی ة فق ا بموعظ لم خطیب وس
اعلین     { تحشرون إلى اهللا حفاة عراة غرال        ا ف ا كن ا إن ق یكسى   }  كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علین أال وإن أول الخالئ

  إلخ الحدیث...یوم القیامة إبراھیم علیھ السالم

  .ة لتكرارهجاما ال حببعدة أسانید اھیم كذلك أحمد بن حنبل وقد روى حدیث إكساء إبر

  :وروى أحمد بن حنبل

   َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا َبِشیُر ْبُن اْلُمَھاِجِر َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَل- ٢١٨٧٢



 ٥٠٩

َسِمْعُتُھ َیقُ  لََّم َف ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص َد النَِّب ًسا ِعْن ُت َجاِل ا  ُكْن ْسَرٌة َوَل ا َح ٌة َوَتْرَكَھ َذَھا َبَرَك ِإنَّ َأْخ َرِة َف وَرَة اْلَبَق وا ُس وُل َتَعلَُّم
اِحَبُھَما                     اِن َص َراَواِن ُیِظلَّ ا الزَّْھ َراَن َفِإنَُّھَم َرِة َوآِل ِعْم وَرَة اْلَبَق وا ُس اَل َتَعلَُّم مَّ َق اَعًة ُث َث َس مَّ َمَك اَل ُث ُة َق ْوَم  َیْسَتِطیُعَھا اْلَبَطَل  َی

ُرُه             ُھ َقْب َشقُّ َعْن یَن َیْن ِة ِح اْلِقَیاَمِة َكَأنَُّھَما َغَماَمَتاِن َأْو َغَیاَیَتاِن َأْو ِفْرَقاِن ِمْن َطْیٍر َصَوافَّ َوِإنَّ اْلُقْرآَن َیْلَقى َصاِحَبُھ َیْوَم اْلِقَیاَم
ْرآُن    َكالرَُّجِل الشَّاِحِب َفَیُقوُل َلُھ َھْل َتْعِرُفِني َفَیُقوُل مَ       اِحُبَك اْلُق ا َص ا َأْعِرُفَك َفَیُقوُل َلُھ َھْل َتْعِرُفِني َفَیُقوُل َما َأْعِرُفَك َفَیُقوُل َأَن

لِّ تِ       ْن َوَراِء ُك ْوَم ِم َك اْلَی َك    الَِّذي َأْظَمْأُتَك ِفي اْلَھَواِجِر َوَأْسَھْرُت َلْیَلَك َوِإنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء ِتَجاَرِتِھ َوِإنَّ ى اْلُمْل اَرٍة َفُیْعَط َج
ِذِه               ِسیَنا َھ َم ُك اِن ِب دُّْنَیا َفَیُقوَل ُل ال ا َأْھ وَُّم َلُھَم ا ُیَق ْیِن َل ِبَیِمیِنِھ َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِھ َوُیوَضُع َعَلى َرْأِسِھ َتاُج اْلَوَقاِر َوُیْكَسى َواِلَداُه ُحلََّت

  مَّ ُیَقاُل َلُھ اْقَرْأ َواْصَعْد ِفي َدَرَجِة اْلَجنَِّة َوُغَرِفَھا َفُھَو ِفي ُصُعوٍد َما َداَم َیْقَرُأ َھذا َكاَن َأْو َتْرِتیًلاَفُیَقاُل ِبَأْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن ُث

بالنسبة لكون الفاصل بین الجنة والنار حاجز رفیع بحیث یرون بعضھم كما تذكر الھاجادة، وكذلك یذكر سفر عزرا -
  :، ونرى نفس التصور في القرآن٩٧: ٧یفّي الرابع األبوكر

َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَھْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن {
َوَبْیَنُھَما ) ٤٥(الَِّذیَن َیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوَیْبُغوَنَھا ِعَوجًا َوُھْم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن ) ٤٤(ى الظَّاِلِمیَن َبْیَنُھْم َأْن َلْعَنُة اللَِّھ َعَل

ْم َلْم َیْدُخُلوَھا َوُھْم َیْطَمُعوَن ِحَجاٌب َوَعَلى اَألْعَراِف ِرَجاٌل َیْعِرُفوَن ُكال ِبِسیَماُھْم َوَناَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأْن َسالٌم َعَلْیُك
َوَناَدى َأْصَحاُب اَألْعَراِف ) ٤٧(َوِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُھْم ِتْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا َربََّنا ال َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن ) ٤٦(

َأَھُؤالِء الَِّذیَن َأْقَسْمُتْم ال َیَناُلُھْم اللَُّھ ) ٤٨(َنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِرَجاًال َیْعِرُفوَنُھْم ِبِسیَماُھْم َقاُلوا َما َأْغ
  ٤٩-٤٤: األعراف} )٤٩(ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعَلْیُكْم َوال َأْنُتْم َتْحَزُنوَن 

اِفِریَن       َوَناَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب ا    { ى اْلَك ا َعَل َھ َحرََّمُھَم ْلَجنَِّة َأْن َأِفیُضوا َعَلْیَنا ِمْن اْلَماِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّھ َقاُلوا ِإنَّ اللَّ
ا نَ  ) ٥٠( َساُھْم َكَم اْلَیْوَم َنن دُّْنَیا َف اُة ال رَّْتُھْم اْلَحَی ًا َوَغ وًا َوَلِعب َنُھْم َلْھ ُذوا ِدی ِذیَن اتََّخ ا  الَّ اُنوا ِبآَیاِتَن ا َك َذا َوَم ْوِمِھْم َھ اَء َی ُسوا ِلَق

  ٥١-٥٠: األعراف} )٥١(َیْجَحُدوَن 

اُر      { ا اَألْنَھ ْن َتْحِتَھ ِدیَن  َیْوَم َتَرى اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َیْسَعى ُنوُرُھْم َبْیَن َأْیِدیِھْم َوِبَأْیَماِنِھْم ُبْشَراُكْم اْلَیْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِم َخاِل
یُم       ْوُز اْلَعِظ َو اْلَف َك ُھ ا َذِل وا             ) ١٢(ِفیَھ َل اْرِجُع وِرُكْم ِقی ْن ُن ِبْس ِم ا َنْقَت وا اْنُظُروَن ِذیَن آَمُن اُت ِللَّ اِفُقوَن َواْلُمَناِفَق وُل اْلُمَن ْوَم َیُق َی

َذاُب       َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنورًا َفُضِرَب َبْیَنُھْم ِبُسوٍر َلُھ َباٌب َباِطنُ      ِھ اْلَع ْن ِقَبِل اِھُرُه ِم ُة َوَظ ِھ الرَّْحَم ْن    ) ١٣(ُھ ِفی ْم َنُك اُدوَنُھْم َأَل ُیَن
رَُّكْم ِباللَّ        ِھ َوَغ ُر اللَّ اَء َأْم ى َج ُروُر  َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَُّكْم َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّْتُكْم اَألَماِنيُّ َحتَّ } )١٤(ِھ اْلَغ

  ١٤-١٢: الحدید

ادات                  - ن تظل فكرة القی ة، لك د تصورات الھاجادوت للجن ي أح راه ف ذي ن سي ال  ال نجد في اإلسالم تصور الفصل الجن
  :موجودة في األحادیث المنسوبة لمحمد_ إن جاز التعبیر_النسائیة 

ُھ        َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا َوِكیعٌ   - ٣٤١١ َي اللَّ ى َرِض ي ُموَس ْن َأِب َداِنيِّ َع  َعْن ُشْعَبَة َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن ُمرََّة اْلَھْم
َرأَ       َیُة اْم ا آِس َساِء ِإلَّ ْن النِّ ْرَیُم   َعْنُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكَمَل ِمْن الرَِّجاِل َكِثیٌر َوَلْم َیْكُمْل ِم ْوَن َوَم ُة ِفْرَع

  ِبْنُت ِعْمَراَن َوِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّریِد َعَلى َساِئِر الطََّعاِم

ُھ    َحدََّثَنا آَدُم َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َقاَل َسِمْعُت ُمرََّة اْلَھْمَداِنيَّ ُیَحدُِّث َعْن أَ   - ٣٤٣٣ َي اللَّ ِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ َرِض
ٌر       اِل َكِثی ْن الرَِّج َعْنُھ َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَِّریِد َعَلى َساِئِر الطََّعاِم َكَمَل ِم

  ْرَیُم ِبْنُت ِعْمَراَن َوآِسَیُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَنَوَلْم َیْكُمْل ِمْن النَِّساِء ِإلَّا َم

  .وھذا الحدیث رواه سائر كتب الحدیث السبعة

  : وضع إلھ الیھود یھوه على حسب الھاجادة سیئة في میزان الحسنات، مثلھ مثل قول القرآن-

  الفرقان} )٧٠(للَُّھ َسیَِّئاِتِھْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّھ َغُفورًا َرِحیمًا ِإالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلحًا َفُأْوَلِئَك ُیَبدُِّل ا{



 ٥١٠

  :وروى مسلم

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا وكیع حدثنا األعمش عن المعرور بن سوید عن أبي ذر قال قال رسول اهللا        ] ٢٦٨٧[ 
ا أو   صلى اهللا علیھ وسلم یقول اهللا عز وجل من جاء بالحسنة فلھ عشر        أمثالھا وأزید ومن جاء بالسیئة فجزاؤه سیئة مثلھ

ة                    ھ ھرول اني یمشي أتیت ن أت ھ باعا وم ت من ا تقرب ى ذراع رب من ن تق أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا وم
ع                دثنا وكی شر ح ن ب دثنا الحسن ب راھیم ح ال إب رة ق ا مغف ھ بمثلھ ومن لقیني بقراب األرض خطیئة ال یشرك بي شیئا لقیت

  بھذا الحدیث 
  

  :وروى الترمذي
  

اِفِريِّ          - ٢٥٦٣ رَّْحَمِن اْلَمَع ِد ال ي َعْب  َحدََّثَنا ُسَوْیُد ْبُن َنْصٍر َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َعْن َلْیِث ْبِن َسْعٍد َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َیْحَیى َعْن َأِب
  و ْبِن اْلَعاِص َیُقوُلُثمَّ اْلُحُبِليِّ َقال َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن َعْمِر

ْسَعًة         ِھ ِت ُشُر َعَلْی ِة َفَیْن َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ اللََّھ َسُیَخلُِّص َرُجًلا ِمْن ُأمَِّتي َعَلى ُرُءوِس اْلَخَلاِئِق َیْوَم اْلِقَیاَم
َك       َوِتْسِعیَن ِسِجلا ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمْثُل َمدِّ اْلبَ   وُل َأَفَل ا َربِّ َفَیُق ا َی وُل َل اِفُظوَن َفَیُق َصِر ُثمَّ َیُقوُل َأُتْنِكُر ِمْن َھَذا َشْیًئا َأَظَلَمَك َكَتَبِتي اْلَح

ُرُج              ْوَم َفَتْخ َك اْلَی َم َعَلْی ا ُظْل ُھ َل َسَنًة َفِإنَّ َدَنا َح َك ِعْن ُھ        ُعْذٌر َفَیُقوُل َلا َیا َربِّ َفَیُقوُل َبَلى ِإنَّ َل ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َھُد َأْن َل ا َأْش ٌة ِفیَھ ِبَطاَق
اَل           ُم َق ا ُتْظَل َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َفَیُقوُل اْحُضْر َوْزَنَك َفَیُقوُل َیا َربِّ َما َھِذِه اْلِبَطاَقُة َمَع َھِذِه السِِّجلَّاِت َفَقاَل ِإنََّك َل

  اُت ِفي َكفٍَّة َواْلِبَطاَقُة ِفي َكفٍَّة َفَطاَشْت السِِّجلَّاُت َوَثُقَلْت اْلِبَطاَقُة َفَلا َیْثُقُل َمَع اْسِم اللَِّھ َشْيٌءَفُتوَضُع السِِّجلَّ
   ِبَھَذا اْلِإْسَناِد َنْحَوُهَقاَل َأُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا اْبُن َلِھیَعَة َعْن َعاِمِر ْبِن َیْحَیى

  
  :وروى أحمد بن حنبل

  
  َقاَل َذرٍّ َأَبا َأنَّ ُسَوْیٍد ْبِن اْلَمْعُروِر َعْن َعاِصٌم َحدََّثَنا َھمَّاٌم َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا - ٢٠٣٥٣

صَّاِدقُ  َحدََّثَنا ْصُدوقُ  ال لَّى  اْلَم ھُ  َص ھِ  اللَّ لَّمَ  َعَلْی ا  َوَس ْروِ  ِفیَم نْ  يَی ھِ  َع زَّ  َربِّ لَّ  َع ھُ  َوَج الَ  َأنَّ َسَنةُ  َق ْشرِ  اْلَح ا  ِبَع دُ  َأْو َأْمَثاِلَھ  َأِزی
َرةً  ِبُقَراِبَھا َلِقیُتَك ِبي ُتْشِرْك َلْم َما َخَطاَیا اْلَأْرِض ِبُقَراِب َلِقیَتِني َوَلْو َأْغِفُر َأْو ِبَواِحَدٍة َوالسَّیَِّئُة الَ  َمْغِف َرابُ  َق أَ  َوُق ْلءُ  ْرِضاْل  ِم
  اْلَأْرِض

نِ  اْلَمْعُروِر َعْن َعاِصٍم َعْن َعَواَنَة َأُبو َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َوْیدٍ  ْب نْ  ُس ي  َع الَ  َذرٍّ َأِب ِمْعتُ  َق صَّاِدقَ  َس ْصُدوقَ  ال لَّى  اْلَم ھُ  َص  اللَّ
  َمْعَناُه َفَذَكَر َوَسلََّم َعَلْیِھ

  
ِد                  َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم بْ   - ٦٦٩٩ ي َعْب ْن َأِب ى َع ُن َیْحَی اِمُر ْب دََّثِني َع ْعٍد َح ِن َس ِث ْب ْن َلْی اَرٍك َع ُن ُمَب ُن ِإْسَحاَق الطَّاْلَقاِنيُّ َحدََّثَنا اْب

  الرَّْحَمِن اْلُحُبِليِّ َقاَل َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َیُقوُل
ُشُر         َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ     ِة َفَیْن ْوَم اْلِقَیاَم اِئِق َی ى ُرُءوِس اْلَخَل ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َیْسَتْخِلُص َرُجًلا ِمْن ُأمَِّتي َعَل

یْ             َذا َش ْن َھ ُر ِم ُھ َأُتْنِك وُل َل مَّ َیُق َصِر ُث دَّ اْلَب ا َربِّ       َعَلْیِھ ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن ِسِجلا ُكلُّ ِسِجلٍّ َم ا َی اَل َل اِفُظوَن َق ي اْلَح َك َكَتَبِت ًئا َأَظَلَمْت
َفَیُقوُل َأَلَك ُعْذٌر َأْو َحَسَنٌة َفُیْبَھُت الرَُّجُل َفَیُقوُل َلا َیا َربِّ َفَیُقوُل َبَلى ِإنَّ َلَك ِعْنَدَنا َحَسَنًة َواِحَدًة َلا ُظْلَم اْلَیْوَم َعَلْیَك َفُتْخَرُج َلُھ     

ٌة ِذِه     ِبَطاَق َع َھ ُة َم ِذِه اْلِبَطاَق ا َھ ا َربِّ َم وُل َی ِضُروُه َفَیُق وُل َأْح وُلُھ َفَیُق ُدُه َوَرُس ًدا َعْب ُھ َوَأنَّ ُمَحمَّ ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َھُد َأْن َل ا َأْش  ِفیَھ
ا          ِھ          السِِّجلَّاِت َفُیَقاُل ِإنََّك َلا ُتْظَلُم َقاَل َفُتوَضُع السِِّجلَّاُت ِفي َكفٍَّة َق ْسِم اللَّ ْيٌء ِب ُل َش ا َیْثُق ُة َوَل ْت اْلِبَطاَق سِِّجلَّاُت َوَثُقَل ْت ال َل َفَطاَش

  الرَّْحَمِن الرَِّحیِم
  
  :وعن المیزان عامة ترد آیات كثیرات في القرآن -
  
ا       ) ٨(َواْلَوْزُن َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن   { َسُھْم ِبَم ِسُروا َأنُف ِذیَن َخ َك الَّ ُھ َفُأْوَلِئ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُن

   األعراف})٩(َكاُنوا ِبآَیاِتَنا َیْظِلُموَن 
  
نُفَسُھْم ِفي َجَھنََّم َخاِلُدوَن َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُھ َفُأْوَلِئَك الَِّذیَن َخِسُروا َأ) ١٠٢(َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُھ َفُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُحوَن {



 ٥١١

   المؤمنون})١٠٣(
  
َوَما َأْدَراَك َما ِھَیْھ ) ٩(َفُأمُُّھ َھاِوَیٌة ) ٨(َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُھ ) ٧(َفُھَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیٍة ) ٦(َفَأمَّا َمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُھ {
  القارعة} )١١(َناٌر َحاِمَیٌة ) ١٠(
  
} )٨(َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َیَره ) ٧(َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیرًا َیَره ) ٦(ْوَمِئٍذ َیْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا ِلُیَرْوا َأْعَماَلُھْم َی{

  الزلزلة
  
  البقرة} )٢٨١(ٍس َما َكَسَبْت َوُھْم ال ُیْظَلُموَن َواتَُّقوا َیْومًا ُتْرَجُعوَن ِفیِھ ِإَلى اللَِّھ ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْف{
  
  :أو المَؤمِّنون، فتتشابھ مع الكثیر من األحادیث) اإلمونیم( أما مسألة -
  

  :روى البخاري
  

ِبي ِھَلاٍل َعْن َزْیٍد َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر  َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َحدََّثَنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد َعْن َخاِلِد ْبِن َیِزیَد َعْن َسِعیِد ْبِن َأ- ٧٤٣٩
ِر ِإَذا                شَّْمِس َواْلَقَم ِة ال ي ُرْؤَی َضاُروَن ِف ْل ُت اَل َھ ِة َق ْوَم اْلِقَیاَم ا َی َرى َربََّن َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل ُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َن

ْذَھْب         َكاَنْت َصْحًوا ُقْلَنا َلا َقاَل فَ      اٍد ِلَی اِدي ُمَن اَل ُیَن مَّ َق ا ُث ي ُرْؤَیِتِھَم ِإنَُّكْم َلا ُتَضاُروَن ِفي ُرْؤَیِة َربُِّكْم َیْوَمِئٍذ ِإلَّا َكَما ُتَضاُروَن ِف
َع       ُكلُّ َقْوٍم ِإَلى َما َكاُنوا َیْعُبُدوَن َفَیْذَھُب َأْصَحاُب الصَِّلیِب َمَع َصِلیِبِھْم َوَأْصَحاُب اْلَأْوَثانِ         ٍة َم لِّ آِلَھ َحاُب ُك اِنِھْم َوَأْص َع َأْوَث  َم

اُل                 َراٌب َفُیَق ا َس َرُض َكَأنََّھ نََّم ُتْع ْؤَتى ِبَجَھ مَّ ُی آِلَھِتِھْم َحتَّى َیْبَقى َمْن َكاَن َیْعُبُد اللََّھ ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجٍر َوُغبََّراٌت ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ُث
ُد َأْن               ِلْلَیُھوِد َما ُكْنُتْم    اُلوا ُنِری ُدوَن َق ا ُتِری ٌد َفَم ا َوَل اِحَبٌة َوَل ِھ َص ْن ِللَّ ْم َیُك َذْبُتْم َل اُل َك ِھ َفُیَق َن اللَّ َتْعُبُدوَن َقاُلوا ُكنَّا َنْعُبُد ُعَزْیَر اْب

َذْبُتْم   َتْسِقَیَنا َفُیَقاُل اْشَرُبوا َفَیَتَساَقُطوَن ِفي َجَھنََّم ُثمَّ ُیَقاُل ِللنََّصاَرى َما كُ       اُل َك ْنُتْم َتْعُبُدوَن َفَیُقوُلوَن ُكنَّا َنْعُبُد اْلَمِسیَح اْبَن اللَِّھ َفُیَق
ى َیْبقَ                  نََّم َحتَّ ي َجَھ َساَقُطوَن ِف َرُبوا َفَیَت اُل اْش ْسِقَیَنا َفُیَق ُد َأْن َت اَن   َلْم َیُكْن ِللَِّھ َصاِحَبٌة َوَلا َوَلٌد َفَما ُتِریُدوَن َفَیُقوُلوَن ُنِری ْن َك ى َم

ِمْعَنا                 ا َس ْوَم َوِإنَّ ِھ اْلَی ا ِإَلْی َوُج ِمنَّ ُن َأْح َیْعُبُد اللََّھ ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجٍر َفُیَقاُل َلُھْم َما َیْحِبُسُكْم َوَقْد َذَھَب النَّاُس َفَیُقوُلوَن َفاَرْقَناُھْم َوَنْح
ا  ُمَناِدًیا ُیَناِدي ِلَیْلَحْق ُكلُّ َقْوٍم ِبَما َكا     ُنوا َیْعُبُدوَن َوِإنََّما َنْنَتِظُر َربََّنا َقاَل َفَیْأِتیِھْم اْلَجبَّاُر ِفي ُصوَرٍة َغْیِر ُصوَرِتِھ الَِّتي َرَأْوُه ِفیَھ

ِشُف   َأوََّل َمرٍَّة َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُلوَن َأْنَت َربَُّنا َفَلا ُیَكلُِّمُھ ِإلَّا اْلَأْنِبَیاُء َفَیُقوُل ھَ       سَّاُق َفَیْك ْل َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھ آَیٌة َتْعِرُفوَنُھ َفَیُقوُلوَن ال
ْؤَتى      مَّ ُی  َعْن َساِقِھ َفَیْسُجُد َلُھ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوَیْبَقى َمْن َكاَن َیْسُجُد ِللَِّھ ِرَیاًء َوُسْمَعًة َفَیْذَھُب َكْیَما َیْسُجَد َفَیُعوُد َظْھُرُه َطَبًقا َواِحًدا ُث

َسَكٌة                     ُب َوَح اِطیُف َوَكَلاِلی ِھ َخَط ٌة َعَلْی َضٌة َمِزلَّ اَل َمْدَح ْسُر َق ا اْلَج ِھ َوَم وَل اللَّ ا َرُس ا َی نََّم ُقْلَن َرْي َجَھ ْیَن َظْھ ُل َب ِباْلَجْسِر َفُیْجَع
ؤْ   سَّْعَداُن اْلُم ا ال اُل َلَھ ٍد ُیَق وُن ِبَنْج اُء َتُك ْوَكٌة ُعَقْیَف ا َش ٌة َلَھ ِل  ُمَفْلَطَح ِد اْلَخْی الرِّیِح َوَكَأَجاِوی اْلَبْرِق َوَك الطَّْرِف َوَك ا َك ِمُن َعَلْیَھ

ي              َدًة ِف ي ُمَناَش دَّ ِل ُتْم ِبَأَش ا َأْن ْحًبا َفَم ْسَحُب َس ُرُھْم ُی َوالرَِّكاِب َفَناٍج ُمَسلٌَّم َوَناٍج َمْخُدوٌش َوَمْكُدوٌس ِفي َناِر َجَھنََّم َحتَّى َیُمرَّ آِخ
ا          اْلَحقِّ   َصلُّوَن َمَعَن اُنوا ُی ا َك ا ِإْخَواُنَن وَن َربََّن َواِنِھْم َیُقوُل ي ِإْخ ْوا ِف َقْد َتَبیََّن َلُكْم ِمْن اْلُمْؤِمِن َیْوَمِئٍذ ِلْلَجبَّاِر َوِإَذا َرَأْوا َأنَُّھْم َقْد َنَج

ُھ       َوَیُصوُموَن َمَعَنا َوَیْعَمُلوَن َمَعَنا َفَیُقوُل اللَُّھ َتَعاَلى اْذَھبُ  رُِّم اللَّ َأْخِرُجوُه َوُیَح اٍن َف ْن ِإیَم اٍر ِم وا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاَل ِدیَن
مَّ       وا ُث ْن َعَرُف وَن َم اَقْیِھ َفُیْخِرُج وُدوَن  ُصَوَرُھْم َعَلى النَّاِر َفَیْأُتوَنُھْم َوَبْعُضُھْم َقْد َغاَب ِفي النَّاِر ِإَلى َقَدِمِھ َوِإَلى َأْنَصاِف َس  َیُع

َفَیُقوُل اْذَھُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاَل ِنْصِف ِدیَناٍر َفَأْخِرُجوُه َفُیْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا ُثمَّ َیُعوُدوَن َفَیُقوُل اْذَھُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم 
اْقَرُءوا      ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِمْن ِإیَماٍن َفَأْخِرُجوُه َفُیْخِرجُ      َصدُِّقوِني َف ْم ُت ِإْن َل ِعیٍد َف ُم    { وَن َمْن َعَرُفوا َقاَل َأُبو َس ا َیْظِل َھ َل ِإنَّ اللَّ

َفاعَ } ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُیَضاِعْفَھا       ْن    َفَیْشَفُع النَِّبیُّوَن َواْلَمَلاِئَكُة َواْلُمْؤِمُنوَن َفَیُقوُل اْلَجبَّاُر َبِقَیْت َش َضًة ِم ِبُض َقْب ِتي َفَیْق
ي                      ُة ِف ُت اْلِحبَّ ا َتْنُب ِھ َكَم ي َحاَفَتْی وَن ِف اِة َفَیْنُبُت اُء اْلَحَی ُھ َم اُل َل ِة ُیَق النَّاِر َفُیْخِرُج َأْقَواًما َقْد اْمُتِحُشوا َفُیْلَقْوَن ِفي َنَھٍر ِبَأْفَواِه اْلَجنَّ

ا           َحِمیِل السَّْیِل َقْد َرَأْیُتُموَھا ِإلَ     اَن ِمْنَھ ا َك َضَر َوَم اَن َأْخ ا َك شَّْمِس ِمْنَھ ى ال اَن ِإَل ا َك ى َجاِنِب الصَّْخَرِة َوِإَلى َجاِنِب الشََّجَرِة َفَم
َة فَ              ْدُخُلوَن اْلَجنَّ َواِتیُم َفَی اِبِھْم اْلَخ ي ِرَق اُء      ِإَلى الظِّلِّ َكاَن َأْبَیَض َفَیْخُرُجوَن َكَأنَُّھْم اللُّْؤُلُؤ َفُیْجَعُل ِف اِء ُعَتَق ِة َھُؤَل ُل اْلَجنَّ وُل َأْھ َیُق

  الرَّْحَمِن َأْدَخَلُھْم اْلَجنََّة ِبَغْیِر َعَمٍل َعِمُلوُه َوَلا َخْیٍر َقدَُّموُه َفُیَقاُل َلُھْم َلُكْم َما َرَأْیُتْم َوِمْثَلُھ َمَعُھ
  

  :ورواه مسلم
  

سرة ع            ] ١٨٣[  ن می ص ب دثني حف ال ح ي سعید           وحدثني سوید بن سعید ق ن أب سار ع ن ی ن عطاء ب ن أسلم ع د ب ن زی
ال رسول اهللا                 ة ق وم القیام ا ی رى ربن ا رسول اهللا ھل ن الوا ی لم ق الخدري أن ناسا في زمن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس



 ٥١٢

ة           صلى اهللا علیھ وسلم نعم قال ھل تضارون في رؤیة الشمس بالظھیرة صحوا لیس معھا سحاب وھل تضارون في رؤی
ة إال   القمر لی  لة البدر صحوا لیس فیھا سحاب قالوا ال یا رسول اهللا قال ما تضارون في رؤیة اهللا تبارك وتعالى یوم القیام

ر اهللا        د غی كما تضارون في رؤیة أحدھما إذا كان یوم القیامة أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد فال یبقى أحد كان یعب
ر أھل            سبحانھ من األصنام واألنصاب إال یتساقطو    اجر وغب ر وف ن ب د اهللا م ان یعب ن ك ق إال م م یب ى إذا ل ن في النار حت

د               ن صاحبة وال ول ذ اهللا م ا اتخ ذبتم م ال ك الكتاب فیدعى الیھود فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر بن اهللا فیق
ى              ردون فیحشرون إل یھم أال ت شار إل م بعضھا بعضا       فماذا تبغون قالوا عطشنا یا ربنا فاسقنا فی ا سراب یحط ار كأنھ الن

ذ             ا اتخ ذبتم م م ك ال لھ ن اهللا فیق سیح ب فیتساقطون في النار ثم یدعى النصارى فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد الم
ى             ردون فیحشرون إل یھم أال ت شار إل ال فی ا فاسقنا ق ا ربن اهللا من صاحبة وال ول فیقال لھم ماذا تبغون فیقولون عطشنا ی
اجر                  ر وف ن ب الى م د اهللا تع ان یعب ن ك ق إال م م یب ى إذا ل جھنم كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا فیتساقطون في النار حت
الوا           د ق ت تعب أتاھم رب العالمین سبحانھ وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فیھا قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كان

یئا        یا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كن      اهللا ش شرك ب ك ال ن اهللا من وذ ب ون نع ا إلیھم ولم نصاحبھم فیقول أنا ربكم فیقول
ال      مرتین أو ثالثا حتى إن بعضھم لیكاد أن ینقلب فیقول ھل بینكم وبینھ آیة فتعرفونھ بھا فیقولون نعم فیكشف عن ساق ف

ى م          سجود وال یبق ھ بال سھ إال أذن اهللا ل اء نف ن تلق اء إال جعل اهللا ظھره       یبقى من كان یسجد هللا م اء وری سجد اتق ان ی ن ك
ال                ا أول مرة فق ي رأوه فیھ ي صورتھ الت طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر على قفاه ثم یرفعون رءوسھم وقد تحول ف
ا                  ا رسول اهللا وم ل ی لم قی لم س م س ون اللھ شفاعة ویقول نم وتحل ال ى جھ أنا ربكم فیقولون أنت ربنا ثم یضرب الجسر عل

قال دحض مزلة فیھ خطاطیف وكاللیب وحسك تكون بنجد فیھا شویكة یقال لھا السعدان فیمر المؤمنون كطرف       الجسر  
ى إذا     العین وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جھنم حت

وم         خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بیده ما منكم من أحد بأشد م       ؤمنین هللا ی ن الم ي استقصاء الحق م دة هللا ف ا ش ن
رفتم             ن ع وا م م أخرج ال لھ ون فیق ا ویصلون ویحج صومون معن انوا ی ا ك ون ربن ار یقول ي الن ذین ف ة إلخوانھم ال القیام
 فتحرم صورھم على النار فیخرجون خلقا كثیرا قد أخذت النار إلى نصف ساقیة وإلى ركبتیھ ثم یقولون ربنا ما بقي فیھا     

ون               م یقول را ث ا كثی أخرجوه فیخرجون خلق ر ف ن خی ار م ال دین أحد ممن أمرتنا بھ فیقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثق
أخرجوه فیخرجون          ر ف ن خی ار م ربنا لم نذر فیھا أحدا ممن أمرتنا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دین

تنا أحدا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال ذرة من خیر فأخرجوه خلقا كثیرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیھا ممن أمر      
دیث                     ذا الح م تصدقوني بھ ول إن ل دري یق و سعید الخ ان أب را وك ا خی ذر فیھ م ن ا ل ون ربن م یقول را ث ا كثی فیخرجون خلق

فیقول اهللا عز وجل }  ا إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجرا عظیم{ فاقرؤوا إن شئتم    
م            ا ل ا قوم ار فیخرج منھ ن الن شفعت المالئكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إال أرحم الراحمین فیقبض قبضة م
ل               ي حمی ة ف ا تخرج الحب یعملوا خیرا قط قد عادوا حمما فیلقیھم في نھر في أفواه الجنة یقال لھ نھر الحیاة فیخرجون كم

ون      السیل أال ترونھا ت    ى الظل یك ا إل كون إلى الحجر أو إلى الشجر ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر وما یكون منھ
ة ھؤالء          ابھم الخواتم یعرفھم أھل الجن أبیض فقالوا یا رسول اهللا كأنك كنت ترعى بالبادیة قال فیخرجون كاللؤلؤ في رق

دم       ون          عتقاء اهللا الذین أدخلھم اهللا الجنة بغیر عمل عملوه وال خیر ق م فیقول و لك وه فھ ا رأیتم ة فم وا الجن ول ادخل م یق وه ث
ول        ذا فیق ن ھ ربنا أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین فیقول لكم عندي أفضل من ھذا فیقولون یا ربنا أي شيء أفضل م

  رضاي فال أسخط علیكم بعده أبدا 
  

  :ورواه أحمد بن حنبل
  

  َرَنا َمْعَمٌر َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي َسِعیٍد َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَب- ١١٤٦٣
َصا              ِدُكْم ِل ُة َأَح ا ُمَجاَدَل وا َفَم ِة َوَأِمُن ْوَم اْلِقَیاَم اِر َی ْن النَّ وَن ِم َص اْلُمْؤِمُن لََّم ِإَذا َخَل ي  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس ِحِبِھ ِف

اُنوا         اْلَحقِّ َیُكوُن َلُھ ِفي الدُّْنَیا ِبَأَشدَّ ُمَجاَدَلًة َلُھ ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن ِلَربِِّھْم ِفي ِإْخَواِنِھْم الَِّذیَن ُأْدِخُلوا النَّاَر َقاَل َیُقوُلوَن َربََّنا ِإْخَواُنَنا َك
وَنُھْم           ُیَصلُّوَن َمَعَنا َوَیُصوُموَن َمَعَنا َوَیُحجُّوَن مَ  ْأُتوَنُھْم َفَیْعِرُف َرْفُتْم َفَی ْن َع َأْخِرُجوا َم وا َف وُل اْذَھُب اَل َفَیُق اَر َق َأْدَخْلَتُھْم النَّ َعَنا َف

ھُ   ْن َأَخَذْت ْنُھْم َم اَقْیِھ َوِم َصاِف َس ى َأْن اُر ِإَل ُھ النَّ ْن َأَخَذْت ْنُھْم َم َوَرُھْم َفِم اُر ُص ُل النَّ ا َتْأُك ُصَوِرِھْم َل وَنُھْم ِب ِھ َفُیْخِرُج ى َكْعَبْی  ِإَل
َفَیُقوُلوَن َربََّنا َأْخَرْجَنا َمْن َأَمْرَتَنا ُثمَّ َیُقوُل َأْخِرُجوا َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ َوْزُن ِدیَناٍر ِمْن اْلِإیَماِن ُثمَّ َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ َوْزُن ِنْصِف     

  ِبِھ ِمْثَقاُل َذرٍَّة َقاَل َأُبو َسِعیٍد َفَمْن َلْم ُیَصدِّْق ِبَھَذا َفْلَیْقَرْأ َھِذِه اْلآَیَةِدیَناٍر َحتَّى َیُقوَل َمْن َكاَن ِفي َقْل
  }ِإنَّ اللََّھ َلا َیْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُیَضاِعْفَھا َوُیْؤِت ِمْن َلُدْنُھ َأْجًرا َعِظیًما { 
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اُء                 َقاَل َفَیُقوُلوَن َربََّنا َقدْ    َفَع اْلَأْنِبَی ُة َوَش َفَعْت اْلَمَلاِئَك ُھ َش وُل اللَّ مَّ َیُق اَل ُث ٌر َق ِھ َخْی ٌد ِفی اِر َأَح ي النَّ َق ِف ْم َیْب  َأْخَرْجَنا َمْن َأَمْرَتَنا َفَل
اَل َقْبَضَتْیِن َناٌس َلْم َیْعَمُلوا ِللَِّھ َخْیًرا َقطُّ َقْد اْحَتَرُقوا َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنوَن َوَبِقَي َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن َقاَل َفَیْقِبُض َقْبَضًة ِمْن النَّاِر َأْو قَ   

سَّْیِل                        ِل ال ي َحِمی ُة ِف ُت اْلِحبَّ ا َتْنُب وَن َكَم ْیِھْم َفَیْنُبُت َصبُّ َعَل اِة َفُی اُء اْلَحَی ُھ َم اُل َل اٍء ُیَق َحتَّى َصاُروا ُحَمًما َقاَل َفُیْؤَتى ِبِھْم ِإَلى َم
ْيٍء           َفَیْخ ْن َش ُرُجوَن ِمْن َأْجَساِدِھْم ِمْثَل اللُّْؤُلِؤ ِفي َأْعَناِقِھْم اْلَخاَتُم ُعَتَقاُء اللَِّھ َقاَل َفُیَقاُل َلُھْم اْدُخُلوا اْلَجنََّة َفَما َتَمنَّْیُتْم َأْو َرَأْیُتْم ِم

  َما َأْفَضُل ِمْن َذِلَك َقاَل َفَیُقوُل ِرَضاِئي َعَلْیُكْم َفَلا َأْسَخُط َعَلْیُكْم َأَبًداَفُھَو َلُكْم ِعْنِدي َأْفَضُل ِمْن َھَذا َقاَل َفَیُقوُلوَن َربََّنا َو
  

========================================================  
  مرشد إلى اإللحادكتب 

  
  : عن الموت والجنة،قصة آدمفي / الجزء األول)/ أساطیر الیھود(كتاب جاء في 

  
دما یم   اك          عن ة، وھن ى مالئك صالحین إل اك تتحول أرواح ال ة، وھن دخلوا لجن ات لی سبع بواب ب أن یمروا ب شر یج وت الب

سكینة           د ال ربَّ ویمتعون بصرھم بمج دحون ال د، یم ى األب ون إل ردوس تحت      Shekinahیمكث رب الف ى ق ة األول  ،البواب
ستحقة، یصیح          سھا م دم نف ي تق روح الت ت ال ة آدم، إذا كان كِ     ":رعایة ومراقب ًا ب سحوا المجال، مرحب ِرُد    ."  اف ك ت د ذل بع
سیف،    . الروُح حتى تصل إلى باب الفردوس المحروسة بالكروبیم وسیف اللھب    ك بال ا تھل فإن ُوِجَدْت غیَر مستحقة، فإنھ

  .وإال فإنھا تستلم تصریَح مروٍر، الذي یسمح لھا بدخول الفردوس األرضي
  

ا       ھناك عمود دخان ونور یمتد من الفردوس   روح سواء إذا م ى شخصیة ال د عل األرضي إلى بوابة السماء، واألمر یعتم
دیرة،           روح ج ت ال سماء، إذا كان دخل ال د م ة، عن كانت تستطیع االرتقاء إلى األعلى لتصل إلى السماء أم ال، البوابة الثالث

رب،   ى ال ل إل دمھا میخائی سماوّي، فیق ل ال دخول الھیك ا ب سمح لھ ة وی ارس البواب تح الح سبع یف ات ال ى البواب ا إل ویقودھ
وت   الك[أراب م م رجم _اس ة    ] المت ن عظم ذى م ربَّ، وتتغ ُد ال ة، تمجِّ ى مالئك اء إل ول أرواح األتقی ا تتح واتي عبرھ ، الل
  .السكینة

  
ھ سبیل شجرة                      ى ل ن انجل ط م سابقة، فق شكل سیاجًا حول ال رة ت ة، األخی في الفردوس تقف شجرة الحیاة وشجرة المعرف

سافة   المعرفة یقدر   على االقتراب من شجرة الحیاة، التي ھي ضخمة جدًا حتى أن الرجل یستغرق خمسمئة سنة لقطع الم
  .ولیس بأقل اتساعًا المساحة المظللة بتاج جذوعھا. المساویة لقطر جذعھا

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

اة      ود (عندما توسل آدم إلى الربِّ بعد نزولھ إلى األرض أن یعطیھ من فاكھة شجرة الحی ده     ) الخل ع وع رّبُ ، م ھ ال تجاھل
  .أنھ إن عاش حیاة صالحة سُتعطى لھ الفاكھة في یوم اإلحیاء، وسوف یعیش إلى األبد

   
================================================================  

ذكورة  )موسى یقابل المسیح في السماء/ ()موسى( من فصل ھاجادیةتقول القصة ال   ھ الم صعد  ،  أن موسى قبل قصة موت
سیَح   و، رش الرب ورآه مزینًا بالجواھر والشكینة متلئلئة في وسطھ    إلى ع  م الم ذي سیأتي  كل سماء     ، ال ي ال یكًال ف د ھ ووج

رأى الھیكل األرضي  بق وأن رأى ھذا الھیكل في حلمھ وأن یعقوب سو، مستقبلذي سیبنیھ سلیمان في ال    مماثًال للھیكل ال  
شعب إسرائیل           . في أورشلیم األرضیة   ستقبل ل الم الم ي الع وأن الھیكل السماوي قد أعده الرب وبناه بیدیھ لیكون الھیكل ف
  .في أورشلیم السماویة

  
سكی     ئ و ضوء ال شكینة [نةأما الھیكل فكان عملھ الرب من الجواھر و الآلل ذا الھیكل سینزل      تو، ]ال ول األسطورة أن ھ ق

د   بفینزل من عند الرب ، بعد عودة الیھود من الشتات و الجالء إلى فلسطین   ودي القائ السماء في وقت مجيء المسیح الیھ
  .والنبي العسكري

  
  

Administrator
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 ٥١٤

  :وما اقتبسھ محمد من النص الیھودي الھاجاديفلنقارن ھذا كلھ مع النصوص اإلسالمیة *
  
  
  :ففي اإلسالم أن الجنة لھا ثمانیة أبواب والنار سبعة، كرمز إسالمي لرحمة اهللا، أوال مسألة األبواب السبع للجنة -
  

  :فروى البخاري
  

 َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن ِبَلاٍل َقاَل َحدََّثِني َأُبو َحاِزٍم َعْن َسْھٍل َرِضَي اللَُّھ-  ١٨٩٦
َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َباًبا ُیَقاُل َلُھ الرَّیَّاُن َیْدُخُل ِمْنُھ الصَّاِئُموَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َلا َیْدُخُل ِمْنُھ َأَحٌد َغْیُرُھْم ُیَقاُل َأْیَن 

  ُل ِمْنُھ َأَحٌد َغْیُرُھْم َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َیْدُخْل ِمْنُھ َأَحٌدالصَّاِئُموَن َفَیُقوُموَن َلا َیْدُخ
  

 َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلُمْنِذِر َقاَل َحدََّثِني َمْعٌن َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن اْبِن ِشَھاٍب َعْن ُحَمْیِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي -  ١٨٩٧
َرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َمْن َأْنَفَق َزْوَجْیِن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة َیا ُھَرْی

لصََّلاِة َوَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل اْلِجَھاِد ُدِعَي ِمْن َباِب اْلِجَھاِد َوَمْن َعْبَد اللَِّھ َھَذا َخْیٌر َفَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل الصََّلاِة ُدِعَي ِمْن َباِب ا
َكاَن ِمْن َأْھِل الصَِّیاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّیَّاِن َوَمْن َكاَن ِمْن َأْھِل الصََّدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصََّدَقِة َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ 

ي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اللَِّھ َما َعَلى َمْن ُدِعَي ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة َفَھْل ُیْدَعى َأَحٌد ِمْن ِتْلَك اْلَأْبَواِب ُكلَِّھا َقاَل ِبَأِب
  َنَعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمْنُھْم

  
ْبُن َجْعَفٍر َعْن َأِبي ُسَھْیٍل َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل -  ١٨٩٨

  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن ُفِتَحْت َأْبَواُب اْلَجنَِّة
  

َثِني اللَّْیُث َعْن ُعَقْیٍل َعْن اْبِن ِشَھاٍب َقاَل َأْخَبَرِني اْبُن َأِبي َأَنٍس َمْوَلى التَّْیِمیِّیَن َأنَّ  َحدََّثِني َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َقاَل َحدَّ-  ١٨٩٩
ا َدَخَل َشْھُر َرَمَضاَن ُفتَِّحْت َأَباُه َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَع َأَبا ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َیُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذ

  َأْبَواُب السََّماِء َوُغلَِّقْت َأْبَواُب َجَھنََّم َوُسْلِسَلْت الشََّیاِطیُن
  

ِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن  َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن َأِبي َمْرَیَم َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَطرٍِّف َقاَل َحدََّثِني َأُبو َحاِزٍم َعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍد َر-  ٣٢٥٧
  النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِفي اْلَجنَِّة َثَماِنَیُة َأْبَواٍب ِفیَھا َباٌب ُیَسمَّى الرَّیَّاَن َلا َیْدُخُلُھ ِإلَّا الصَّاِئُموَن

َأْوَزاِعيِّ َقاَل َحدََّثِني ُعَمْیُر ْبُن َھاِنٍئ َقاَل َحدََّثِني ُجَناَدُة ْبُن َأِبي ُأَمیََّة  َحدََّثَنا َصَدَقُة ْبُن اْلَفْضِل َحدََّثَنا اْلَوِلیُد َعْن اْل-  ٣٤٣٥
 َلُھ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْن ُعَباَدَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َمْن َشِھَد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوْحَدُه َلا َشِریَك

َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ َوَأنَّ ِعیَسى َعْبُد اللَِّھ َوَرُسوُلُھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ َواْلَجنَُّة َحقٌّ َوالنَّاُر َحقٌّ َأْدَخَلُھ اللَُّھ اْلَجنََّة 
  َحدََّثِني اْبُن َجاِبٍر َعْن ُعَمْیٍر َعْن ُجَناَدَة َوَزاَد ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة الثََّماِنَیِة َأیََّھا َشاَءَعَلى َما َكاَن ِمْن اْلَعَمِل َقاَل اْلَوِلیُد 

یا عیسى، أنت رسول اهللا، وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، وكلمت الناس : فیأتون عیسى فیقولون (.......... - ٤٧١٢
ھ        : ترى إلى ما نحن فیھ؟ فیقول عیسىفي المھد صبیا، اشفع لنا، أال        ھ مثل م یغضب قبل وم غضبا ل إن ربي قد غضب الی

ھ            - ولم یذكر ذنبا -قط، ولن یغضب بعده مثلھ    د صلى اهللا علی ى محم وا إل ري، اذھب ى غی وا إل سي، اذھب سي نف سي نف  نف
ن   یا محمد أنت رسول اهللا، وخاتم ا: فیأتون محمدا صلى اهللا علیھ وسلم فیقولون    . وسلم دم م ألنبیاء، وقد غفر اهللا لك ما تق

م         ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، أال ترى إلى ما نحن فیھ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ث
ال           م یق ي، ث د قبل ى أح ع رأسك، سل تعطھ،       : یفتح اهللا علي من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ عل د ارف ا محم ی

ال : شفع، فأرفع رأسي فأقولواشفع ت  ن          : أمتي یا رب، أمتي یا رب، فیق یھم م ن ال حساب عل ك م ن أمت د أدخل م ا محم ی
ال              م ق واب، ث ن األب ك م ا سوى ذل اس فیم ین      : الباب األیمن من أبواب الجنة، وھم شركاء الن ا ب ده، إن م سي بی ذي نف وال

  ). مكة وبصرىكما بین: المصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر، أو



 ٥١٥

  :وروى مسلم
  
حدثنا داود بن رشید حدثنا الولید یعني بن مسلم عن بن جابر قال حدثني عمیر بن ھانئ قال حدثني جنادة بن  ] ٢٨[ 

أبي أمیة حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من قال أشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك 
بده ورسولھ وأن عیسى عبد اهللا وابن أمتھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ وأن الجنة حق وأن النار لھ وأن محمدا ع

  حق أدخلھ اهللا من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء
  

حدثني محمد بن حاتم بن میمون حدثنا عبد الرحمن بن مھدي حدثنا معاویة بن صالح عن ربیعة یعني بن یزید  ] ٢٣٤[ 
ت                  عن أبي إدریس   ال كان ن عامر ق ة ب ن عقب ر ع ن نفی ر ب ن جبی ان ع و عثم  الخوالني عن عقبة بن عامر ح وحدثني أب

ن    علینا رعایة اإلبل فجاءت نوبتي فروحتھا بعشي فأدركت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قائما یحدث الناس فأدركت م
ت  قولھ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلي ركعتین مقبل علیھ    ما بقلبھ ووجھھ إال وجبت لھ الجنة قال فقل

د          ن أح نكم م ا م ما أجود ھذه فإذا قائل بین یدي یقول التي قبلھا أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأیتك جئت آنفا قال م
واب                  ھ أب د اهللا ورسولھ إال فتحت ل دا عب ھ إال اهللا وأن محم ول أشھد أن ال إل م یق ة  یتوضأ فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ث  الجن

  الثمانیة یدخل من أیھا شاء 
  

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

 َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمٍرو َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ِإْسَحاَق َیْعِني اْلَفَزاِريَّ َعْن َصْفَواَن َیْعِني اْبَن َعْمٍرو َعْن َأِبي اْلُمَثنَّى َعْن  - ١٦٩٩٨
  يِّ َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السَُّلِم

اَتلَ                 ُدوَّ َق َي اْلَع ى ِإَذا َلِق ِھ َحتَّ ِبیِل اللَّ ي َس ِھ ِف ِسِھ َوَماِل َل ِبَنْف ْؤِمٌن َقاَت ُھْم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَقْتُل َثَلاَثٌة َرُجٌل ُم
ى              َرَف َعَل ْؤِمٌن َق ٌل ُم وَِّة َوَرُج ِة النُُّب ا ِبَدَرَج وَن ِإلَّ ُضُلُھ النَِّبیُّ ا َیْف ِھ َل َحتَّى ُیْقَتَل َفَذِلَك الشَِّھیُد اْلُمْفَتِخُر ِفي َخْیَمِة اللَِّھ َتْحَت َعْرِش

اُه ِإنَّ       َنْفِسِھ ِمْن الذُُّنوِب َواْلَخَطاَیا َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ ِفي   ُھ َوَخَطاَی ْت ُذُنوُب َل ُمِحَی ى ُیْقَت َل َحتَّ َسِبیِل اللَِّھ َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَت
َوابٍ              ْبَعَة َأْب نََّم َس َواٍب َوِلَجَھ َة َأْب ا َثَماِنَی ِإنَّ َلَھ اَء َف ِة َش َواِب اْلَجنَّ ْن َأيِّ َأْب ْن    السَّْیَف َمحَّاُء اْلَخَطاَیا َوُأْدِخَل ِم َضُل ِم ُضَھا َأْف  َوَبْع

و       ا َیْمُح َبْعٍض َوَرُجٌل ُمَناِفٌق َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَتَل ِفي َسِبیِل اللَِّھ َحتَّى ُیْقَتَل َفِإنَّ َذِلَك ِفي النَّاِر السَّْیُف َل
  النَِّفاَق

سَُّلِميَّ      َحدََّثَنا َیْعَمُر ْبُن ِبْشٍر َحدَّ     ٍد ال َن َعْب َثَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َأنَّ َأَبا اْلُمَثنَّى اْلُأْمُلوِكيَّ َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَع ُعْتَبَة ْب
  لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَقْتُل َثَلاَثٌة َفَذَكَر َمْعَناُهَوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَحدُِّث َعْن َرُسوِل اللَِّھ َص

  
  

   َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َیِزیَد َأْخَبَرَنا َحْیَوُة َأْخَبَرَنا َأُبو َعِقیٍل َعِن اْبِن َعمِِّھ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر- ١١٦
لَّ       ِھ َص وِل اللَّ دُِّث                َأنَُّھ َخَرَج َمَع َرُس ا ُیَح لََّم َیْوًم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس وَك َفَجَل ْزَوِة َتُب ي َغ لََّم ِف ِھ َوَس ُھ َعَلْی ى اللَّ

ْینِ     ُھ       َأْصَحاَبُھ َفَقاَل َمْن َقاَم ِإَذا اْسَتَقلَّْت الشَّْمُس َفَتَوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى َرْكَعَت ا َوَلَدْت اَن َكَم اُه َفَك ُھ َخَطاَی َر َل  ُغِف
ُن         ُر ْب ي ُعَم اَل ِل ُأمُُّھ َقاَل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر َفُقْلُت اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َرَزَقِني َأْن َأْسَمَع َھَذا ِمْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَق

َعْنُھ َوَكاَن ُتَجاِھي َجاِلًسا َأَتْعَجُب ِمْن َھَذا َفَقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْعَجَب ِمْن َھَذا َقْبَل اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّھ    
ُھ            لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ مَّ        َأْن َتْأِتَي َفُقْلُت َوَما َذاَك ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َفَقاَل ُعَمُر َقاَل َرُس وَء ُث َسَن اْلُوُض َأ َفَأْح ْن َتَوضَّ لََّم َم ِھ َوَس َعَلْی

ُة                       ُھ َثَماِنَی ْت َل وُلُھ ُفِتَح ُدُه َوَرُس ًدا َعْب َھُد َأنَّ ُمَحمَّ ُھ َوَأْش ِریَك َل ا َش َدُه َل ُھ َوْح ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل َرَفَع َنَظَرُه ِإَلى السََّماِء َفَقاَل َأْشَھُد َأْن َل
  َجنَِّة َیْدُخُل ِمْن َأیَِّھا َشاَءَأْبَواِب اْل

  
ولكن قد اختلفت وظیفة األبواب ففي األحادیث ھي مجرد أبواب ، مثل الیھودیة، وھنا نالحظ أن ھناك أبوابًا عدة للجنة

  .أما في الھاجادة فھي مراحل أو درجات، متعددة للداخلین ال أكثر
  
  
  



 ٥١٦

  فتذكرنا قطعًا بالحدیث التالي،  في الھاجادةأما بالنسبة إلى عرض األرواح على آدم:  ثانیًا-
  

  :روى اإلمام مسلم
  
ال    ] ٢٨٧٢[  حدثني عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا حماد بن زید حدثنا بدیل عن عبد اهللا بن شقیق عن أبي ھریرة ق

ال وی         ا وذكر المسك ق ب ریحھ ن طی سماء    إذا خرجت روح المؤمن تلقاھا ملكان یصعدانھا قال حماد فذكر م ول أھل ال ق
ول                    م یق ھ عز وجل ث ى رب ھ إل ق ب ھ فینطل ت تعمرین ى جسد كن ك وعل ل األرض صلى اهللا علی ن قب روح طیبة جاءت م
سماء                   ول أھل ال ا ویق ا وذكر لعن ن نتنھ اد وذكر م ال حم افر إذا خرجت روحھ ق ال وإن الك انطلقوا بھ إلى آخر األجل ق

ھ          روح خبیثة جاءت من قبل األرض قال فیقال انطل    رد رسول اهللا صلى اهللا علی رة ف و ھری ال أب قوا بھ إلى آخر األجل ق
  وسلم ریطة كانت علیھ على أنفھ ھكذا 

  
  :روى اإلمام أحمد بن حنبل

  
  اِزٍب َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن ِمْنَھاِل ْبِن َعْمٍرو َعْن َزاَذاَن َعِن اْلَبَراِء ْبِن َع- ١٧٨٠٣

لَّى        ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس ْد َفَجَل َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى اْلَقْبِر َوَلمَّا ُیْلَح
ِھ       اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َحْوَلُھ َوَكَأنَّ َعَلى        َتِعیُذوا ِباللَّ اَل اْس ُھ َفَق َع َرْأَس َأْرِض َفَرَف ُرُءوِسَنا الطَّْیَر َوِفي َیِدِه ُعوٌد َیْنُكُت ِفي اْل

ِمْن اْلآِخَرِة َنَزَل ِإَلْیِھ َمَلاِئَكٌة ِمْن ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َمرََّتْیِن َأْو َثَلاًثا ُثمَّ َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَیا َوِإْقَباٍل 
دَّ                      ُھ َم ُسوا ِمْن ى َیْجِل ِة َحتَّ وِط اْلَجنَّ ْن َحُن وٌط ِم ِة َوَحُن اِن اْلَجنَّ ْن َأْكَف ٌن ِم ْم َكَف شَّْمُس َمَعُھ السََّماِء ِبیُض اْلُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَھُھْم ال

ِھ              اْلَبَصِر ُثمَّ َیِجيُء َمَلُك اْلَمْوِت عَ      ْن اللَّ َرٍة ِم ى َمْغِف ي ِإَل ُة اْخُرِج نَّْفُس الطَّیَِّب ا ال وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن َلْیِھ السََّلام َحتَّى َیْجِل
دَ                ْم َی َذَھا َل ِإَذا َأَخ ُذَھا َف سَِّقاِء َفَیْأُخ ي ال ْن ِف َرُة ِم ِسیُل اْلَقْط ا َت ى      َوِرْضَواٍن َقاَل َفَتْخُرُج َتِسیُل َكَم ْیٍن َحتَّ َة َع ِدِه َطْرَف ي َی ُعوَھا ِف

اَل                َأْرِض َق ِھ اْل ى َوْج َدْت َعَل ْسٍك ُوِج ِة ِم ِب َنْفَح ا َكَأْطَی ُرُج ِمْنَھ وِط َوَیْخ َك اْلَحُن ي َذِل ِن َوِف َك اْلَكَف ي َذِل ا ِف ُذوَھا َفَیْجَعُلوَھ َیْأُخ
ى           َسِن               َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن َیْعِني ِبَھا َعَل اٍن ِبَأْح ُن ُفَل اُن ْب وَن ُفَل ُب َفَیُقوُل رُّوُح الطَّیِّ َذا ال ا َھ اُلوا َم ا َق ِة ِإلَّ ْن اْلَمَلاِئَك ٍإ ِم َمَل

ُھ فَ         ْسَتْفِتُحوَن َل َماٍء       َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاُنوا ُیَسمُّوَنُھ ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى َیْنَتُھوا ِبَھا ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفَی لِّ َس ْن ُك َشیُِّعُھ ِم ْم َفُی َتُح َلُھ ُیْف
یَن                      ي ِعلِّیِّ ِدي ِف اَب َعْب وا ِكَت لَّ اْكُتُب زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ سَّاِبَعِة َفَیُق سََّماِء ال ى ال ِھ ِإَل ى ِب ى ُیْنَتَھ ا َحتَّ ُمَقرَُّبوَھا ِإَلى السََّماِء الَِّتي َتِلیَھ

اِن      َوَأِعیُدوُه ِإَلى اْلَأْرِض َفإِ    ِھ َمَلَك َسِدِه َفَیْأِتی ي َج نِّي ِمْنَھا َخَلْقُتُھْم َوِفیَھا ُأِعیُدُھْم َوِمْنَھا ُأْخِرُجُھْم َتاَرًة ُأْخَرى َقاَل َفُتَعاُد ُروُحُھ ِف
َث      َفُیْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َربَِّي اللَُّھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقولُ  ِذي ُبِع ُل الَّ َذا الرَُّج ا َھ  ِدیِنَي اْلِإْسَلاُم َفَیُقوَلاِن َلُھ َم

اِدي         دَّْقُت َفُیَن ِھ َوَص ُت ِب ِھ َفآَمْن ِفیُكْم َفَیُقوُل ُھَو َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیُقوَلاِن َلُھ َوَما ِعْلُمَك َفَیُقوُل َقَرْأُت ِكَتاَب اللَّ
ا                 ُم ْن َرْوِحَھ ِھ ِم اَل َفَیْأِتی ِة َق ى اْلَجنَّ ا ِإَل ُھ َباًب وا َل ِة َواْفَتُح َناٍد ِفي السََّماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنَِّة َوَأْلِبُسوُه ِمْن اْلَجنَّ

َحَسُن اْلَوْجِھ َحَسُن الثَِّیاِب َطیُِّب الرِّیِح َفَیُقوُل َأْبِشْر ِبالَِّذي َیُسرَُّك َھَذا َوِطیِبَھا َوُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه َقاَل َوَیْأِتیِھ َرُجٌل      
ْم                  وُل َربِّ َأِق صَّاِلُح َفَیُق َك ال ا َعَمُل وُل َأَن اْلَخْیِر َفَیُق يُء ِب ُھ َیِج َك اْلَوْج َت َفَوْجُھ سَّاَعَة  َیْوُمَك الَِّذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَیُقوُل َلُھ َمْن َأْن ال

سََّماِء                ْن ال ِھ ِم َزَل ِإَلْی آِخَرِة َن ْن اْل اٍل ِم دُّْنَیا َوِإْقَب ْن ال اٍع ِم ي اْنِقَط َحتَّى َأْرِجَع ِإَلى َأْھِلي َوَماِلي َقاَل َوِإنَّ اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِف
ھُ      ُسوَن ِمْن ُسوُح َفَیْجِل ْم اْلُم ا             َمَلاِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه َمَعُھ وُل َأیَُّتَھ ِھ َفَیُق َد َرْأِس َس ِعْن ى َیْجِل ْوِت َحتَّ ُك اْلَم يُء َمَل مَّ َیِج َصِر ُث دَّ اْلَب  َم

صُّو          وِل  النَّْفُس اْلَخِبیَثُة اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن اللَِّھ َوَغَضٍب َقاَل َفُتَفرَُّق ِفي َجَسِدِه َفَیْنَتِزُعَھا َكَما ُیْنَتَزُع السَّفُّوُد ِمْن ال ِف اْلَمْبُل
َدْت               ٍة ُوِج ِح ِجیَف َأْنَتِن ِری ا َك ُرُج ِمْنَھ ُسوِح َوَیْخ َك اْلُم ي ِتْل َفَیْأُخُذَھا َفِإَذا َأَخَذَھا َلْم َیَدُعوَھا ِفي َیِدِه َطْرَفَة َعْیٍن َحتَّى َیْجَعُلوَھا ِف

ى َمَلٍإ ِمْن اْلَمَلاِئَكِة ِإلَّا َقاُلوا َما َھَذا الرُّوُح اْلَخِبیُث َفَیُقوُلوَن ُفَلاُن ْبُن ُفَلاٍن َعَلى َوْجِھ اْلَأْرِض َفَیْصَعُدوَن ِبَھا َفَلا َیُمرُّوَن ِبَھا َعلَ        
ُح َلُھ ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِھ الَِّتي َكاَن ُیَسمَّى ِبَھا ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ُیْنَتَھى ِبِھ ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا َفُیْسَتْفَتُح َلُھ َفَلا ُیْفتَ      

َفَیُقوُل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ اْكُتُبوا } َلا ُتَفتَُّح َلُھْم َأْبَواُب السََّماِء َوَلا َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَیاِط      { اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  
ُر    { ِفي اْلَأْرِض السُّْفَلى َفُتْطَرُح ُروُحُھ َطْرًحا ُثمَّ َقَرأَ   ِفي ِسجِّیٍن    ِكَتاَبُھ ُھ الطَّْی سََّماِء َفَتْخَطُف َوَمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَكَأنََّما َخرَّ ِمْن ال

ا    َفُتَعاُد ُروُحُھ ِفي َجَسِدِه َوَیْأِتیِھ َمَلَكاِن َفُی} َأْو َتْھِوي ِبِھ الرِّیُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍق        اْه َل اْه َھ ْجِلَساِنِھ َفَیُقوَلاِن َلُھ َمْن َربَُّك َفَیُقوُل َھ
اِدي         ا َأْدِري َفُیَن اْه َل اْه َھ َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما ِدیُنَك َفَیُقوُل َھاْه َھاْه َلا َأْدِري َفَیُقوَلاِن َلُھ َما َھَذا الرَُّجُل الَِّذي ُبِعَث ِفیُكْم َفَیُقوُل َھ

ْن السََّماِء َأْن َكَذَب َفاْفِرُشوا َلُھ ِمْن النَّاِر َواْفَتُحوا َلُھ َباًبا ِإَلى النَّاِر َفَیْأِتیِھ ِمْن َحرَِّھا َوَسُموِمَھا َوُیَضیَُّق َعَلْیِھ َقْبُرُه َحتَّى ُمَناٍد مِ 
ابِ            یُح الثَِّی ِھ َقِب َت           َتْخَتِلَف ِفیِھ َأْضَلاُعُھ َوَیْأِتیِھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْج ِذي ُكْن َك الَّ َذا َیْوُم ُسوُءَك َھ ِذي َی ِشْر ِبالَّ وُل َأْب رِّیِح َفَیُق ِتُن ال  ُمْن

  ُتوَعُد َفَیُقوُل َمْن َأْنَت َفَوْجُھَك اْلَوْجُھ َیِجيُء ِبالشَّرِّ َفَیُقوُل َأَنا َعَمُلَك اْلَخِبیُث َفَیُقوُل َربِّ َلا ُتِقْم السَّاَعَة



 ٥١٧

َع     َحدََّثَنا اْبُن ُنَمیْ   ا َم اَل َخَرْجَن اِزٍب َق ٍر َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا اْلِمْنَھاُل ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي ُعَمَر َزاَذاَن َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن َع
لَّى         َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر َفاْنَتَھْیَنا إِ    ِھ َص وُل اللَّ َس َرُس اَل َفَجَل ْد َق ا ُیْلَح ِر َوَلمَّ َلى اْلَقْب

دََّثَنا                     َدُة َح اَل َزاِئ َذا َق ي َوَك اَل َأِب َصُب َق ُروُق َواْلَع ا اْلُع ُع َمَعَھ ا َتَتَقطَّ اَل َفَیْنَتِزُعَھ َوُه َوَق َذَكَر َنْح ُھ َف اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَجَلْسَنا َمَع
َع                      ُمَعاِوَی ا َم َراُء َخَرْجَن اَل اْلَب اَل َق دََّثَنا َزاَذاُن َق ٍرو َح ُن َعْم اُل ْب دََّثَنا اْلِمْنَھ َأْعَمُش َح َلْیَماُن اْل دََّثَنا ُس ُة ْبُن َعْمٍرو َحدََّثَنا َزاِئَدُة َح

َسُن       َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصارِ      اِب َح َسُن الثَِّی ٌل َح ُھ َرُج َل َل  َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َوَتَمثَّ
  اْلَوْجِھ َوَقاَل ِفي اْلَكاِفِر َوَتَمثََّل َلُھ َرُجٌل َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح الثَِّیاِب

  
  :وروى اإلمام ابن ماجة القزویني

  
ي             َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشیْ   ْن َأِب َساٍر َع ِن َی ِعیِد ْب ْن َس اٍء َع ِن َعَط ِرو ْب ِن َعْم ِد ْب ْن ُمَحمَّ َبَة َحدََّثَنا َشَباَبُة َعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َع

  ُھَرْیَرَة
ُل              اَن الرَُّج ِإَذا َك ُة َف ُضُرُه اْلَمَلاِئَك ُت َتْح اَل اْلَمیِّ لََّم َق ُة       َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس نَّْفُس الطَّیَِّب ا ال ي َأیَُّتَھ اُلوا اْخُرِج اِلًحا َق َص

مَّ        ُرَج ُث َكاَنْت ِفي اْلَجَسِد الطَّیِِّب اْخُرِجي َحِمیَدًة َوَأْبِشِري ِبَرْوٍح َوَرْیَحاٍن َوَربٍّ َغْیِر َغْضَباَن َفَلا َیَزاُل ُیَقاُل َلَھا َذِلَك َحتَّى َتْخ
ي                ُیْعَرُج ِبَھا ِإَلى السََّما    ِب اْدُخِل َسِد الطَّیِّ ي اْلَج ْت ِف ِة َكاَن النَّْفِس الطَّیَِّب ا ِب اُل َمْرَحًب اٌن َفُیَق وَن ُفَل ِء َفُیْفَتُح َلَھا َفُیَقاُل َمْن َھَذا َفَیُقوُل

زَّ         َحِمیَدًة َوَأْبِشِري ِبَرْوٍح َوَرْیَحاٍن َوَربٍّ َغْیِر َغْضَباَن َفَلا َیَزاُل ُیَقاُل َلَھا َذِلَك َحتَّ       ُھ َع ا اللَّ ي ِفیَھ سََّماِء الَِّت ى ال ا ِإَل ى ِبَھ ى ُیْنَتَھ
یٍم                ِشِري ِبَحِم ًة َوَأْب ي َذِمیَم ِث اْخُرِج َسِد اْلَخِبی ي اْلَج ْت ِف ُة َكاَن نَّْفُس اْلَخِبیَث ا ال ي َأیَُّتَھ َوَجلَّ َوِإَذا َكاَن الرَُّجُل السُّوُء َقاَل اْخُرِج

َذا                َوَغسَّاٍق َوآَخَر ِمْن َشكْ    ْن َھ اُل َم ا َفُیَق َتُح َلَھ ا ُیْف سََّماِء َفَل ى ال ا ِإَل َرُج ِبَھ مَّ ُیْع ُرَج ُث ى َتْخ َك َحتَّ ِلِھ َأْزَواٌج َفَلا َیَزاُل ُیَقاُل َلَھا َذِل
ُل         َفُیَقاُل ُفَلاٌن َفُیَقاُل َلا َمْرَحًبا ِبالنَّْفِس اْلَخِبیَثِة َكاَنْت ِفي اْلَجَسِد اْلَخِبیِث اْرِجِعي          سََّماِء َفُیْرَس َواُب ال ِك َأْب َتُح َل ا ُتْف ا َل ًة َفِإنََّھ َذِمیَم

  ِبَھا ِمْن السََّماِء ُثمَّ َتِصیُر ِإَلى اْلَقْبِر
  
ستھ الھاجادة    ،  أما حدیث محمد عن استقبال الروح الطیبة بالقماش الطاھر المعطر    - ة فاقتب و الروح الخبیثة بالخرق النتن

  .دشتیة والدیانة المانیة على ما سنبینھ في مقال آخرمن نصوص الدیانة الزرا
 

ویذكرنا كذلك بالحدیث عن مشاھدة محمد ألبي البشر آدم في السماء األولى كما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن خرافة         
  :فمن ذلك ، اإلسراء

  
ھ ضحك، وإذا نظر      . فلما فتح علونا السماء الدنیا إذا رجل قاعد على یمینھ وعلى یساره أسودة   (........ ل یمین إذا نظر ِقب

ل  . مرحبًا بالنبي الصالح واالبن الصالح  : فقال. ِقبل شمالھ بكى   ت لجبرائی ال   : قل ذا؟ ق ن ھ ن     : م ذه األسودة ع ذا آدم، وھ ھ
ار                 ن شمالھ أھل الن ي ع ة، واألسودة الت نھم أھل الجن ین م ھ، فأھل الیم سم بنی ھ     . یمینھ وعن شمالھ ن ن یمین إذا نظر ع ف

  )........نظر عن شمالھ بكىذا ضحك، وإ
  

  :، وعند أحمد روایة فیھا لفظا تبسم ثم لفظ ضحك١٦٣ ،ومسلم ٣٣٤٢ و٣٤٩البخاري 
ِھ تَ           (......... َل َیِمیِن َر ِقَب ِوَدٌة َوِإَذا َنَظ َساِرِه َأْس َل    َفَلمَّا َعَلْوَنا السََّماَء الدُّْنَیا ِإَذا َرُجٌل َعْن َیِمیِنِھ َأْسِوَدٌة َوَعْن َی َر ِقَب سََّم َوِإَذا َنَظ َب

ْن             ِوَدُة َع ِذِه اْلَأْس َیَساِرِه َبَكى َقاَل َمْرَحًبا ِبالنَِّبيِّ الصَّاِلِح َواِلاْبِن الصَّاِلِح َقاَل ُقْلُت ِلِجْبِریَل َعَلْیِھ السََّلام َمْن َھَذا َقاَل َھَذا آَدُم َوَھ
ِحَك َوِإَذا             َیِمیِنِھ َوِشَماِلِھ َنَسُم َبِنیِھ َفَأْھُل ا     ِھ َض َل َیِمیِن َر ِقَب ِإَذا َنَظ اِر َف ُل النَّ َماِلِھ َأْھ ْن ِش ي َع ِوَدُة الَِّت ِة َواْلَأْس ْلَیِمیِن ُھْم َأْھُل اْلَجنَّ

   .........)َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِھ َبَكى
  
فیذكرنا بأن الجنة أو ، لھاجادیةأما مسألة ارتقاء المؤمن درجاٍت حسب أعمالھ في درجات الجنات حسب القصة ا:  ثالثًا-

  :الجنات في اإلسالم درجات على حسب األعمال
  
} )٢٠(َلِكْن الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم َلُھْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَھا ُغَرٌف َمْبِنیٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َوْعَد اللَِّھ ال ُیْخِلُف اللَُّھ اْلِمیَعاَد {

  ٢٠: الزمر
  



 ٥١٨

  ١٩: األحقاف} )١٩(َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َوِلُیَوفَِّیُھْم َأْعَماَلُھْم َوُھْم ال ُیْظَلُموَن {
  
  ١١: المجادلة} یرفع اهللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات واهللا بما تعملون خبیر{
  
 ُأْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َفضََّل اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن ال َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر{

) ٩٥(َقاِعِدیَن َأْجرًا َعِظیمًا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َعَلى اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُكال َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّھ اْلُمَجاِھِدیَن َعَلى اْل
  ٩٦-٩٥: النساء} )٩٦(َدَرَجاٍت ِمْنُھ َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن اللَُّھ َغُفورًا َرِحیمًا

  
  ١٣٢: األنعام} )١٣٢(َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَمُلوَن {
  
} )٢٠(وا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّھ َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلَفاِئُزوَن الَِّذیَن آَمُنوا َوَھاَجُر{

  ٢٠: التوبة
  
  ٢٦-٢٥: المطففین} )٢٦(ِخَتاُمُھ ِمْسٌك َوِفي َذِلَك َفْلَیَتَناَفْس اْلُمَتَناِفُسوَن ) ٢٥(ُیْسَقْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْخُتوٍم {
  

  :وروى البخاري أحادیثھ عن الدرجات في الجنة كالتالي
  

 َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َمْسَلَمَة َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز َعْن َأِبیِھ َعْن َسْھٍل َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َأْھَل اْلَجنَِّة -  ٦٥٥٥
َیَتَراَءْوَن اْلُغَرَف ِفي اْلَجنَِّة َكَما َتَتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب ِفي السََّماِء َقاَل َأِبي َفَحدَّْثُت ِبِھ النُّْعَماَن ْبَن َأِبي َعیَّاٍش َفَقاَل َأْشَھُد َلَسِمْعُت َل

   ِفي اْلُأُفِق الشَّْرِقيِّ َواْلَغْرِبيَِّأَبا َسِعیٍد ُیَحدُِّث َوَیِزیُد ِفیِھ َكَما َتَراَءْوَن اْلَكْوَكَب اْلَغاِرَب
  

 َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َصاِلٍح َحدََّثَنا ُفَلْیٌح َعْن ِھَلاِل ْبِن َعِليٍّ َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل -  ٢٧٩٠
َم َمْن آَمَن ِباللَِّھ َوِبَرُسوِلِھ َوَأَقاَم الصََّلاَة َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحقا َعَلى اللَِّھ َأْن ُیْدِخَلُھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ

النَّاَس َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ِماَئَة اْلَجنََّة َجاَھَد ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْو َجَلَس ِفي َأْرِضِھ الَِّتي ُوِلَد ِفیَھا َفَقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا ُنَبشُِّر 
َدَرَجٍة َأَعدََّھا اللَُّھ ِلْلُمَجاِھِدیَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َما َبْیَن الدََّرَجَتْیِن َكَما َبْیَن السََّماِء َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّھ َفاْسَأُلوُه اْلِفْرَدْوَس 

َوَأْعَلى اْلَجنَِّة ُأَراُه َفْوَقُھ َعْرُش الرَّْحَمِن َوِمْنُھ َتَفجَُّر َأْنَھاُر اْلَجنَِّة َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْیٍح َعْن َأِبیِھ َوَفْوَقُھ َعْرُش َفِإنَُّھ َأْوَسُط اْلَجنَِّة 
  الرَّْحَمِن

  
اَل َحدََّثِني َأِبي َحدََّثِني ِھَلاٌل َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة  َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلُمْنِذِر َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْیٍح َق-  ٧٤٢٣

ُھ اْلَجنََّة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َمْن آَمَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوَأَقاَم الصََّلاَة َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحقا َعَلى اللَِّھ َأْن ُیْدِخَل
َھاَجَر ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْو َجَلَس ِفي َأْرِضِھ الَِّتي ُوِلَد ِفیَھا َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا ُنَنبُِّئ النَّاَس ِبَذِلَك َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ِماَئَة 

َجَتْیِن َما َبْیَنُھَما َكَما َبْیَن السََّماِء َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّھ َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّھ َدَرَجٍة َأَعدََّھا اللَُّھ ِلْلُمَجاِھِدیَن ِفي َسِبیِلِھ ُكلُّ َدَر
 َأْوَسُط اْلَجنَِّة َوَأْعَلى اْلَجنَِّة َوَفْوَقُھ َعْرُش الرَّْحَمِن َوِمْنُھ َتَفجَُّر َأْنَھاُر اْلَجنَِّة

  
َسى َحدََّثَنا َجِریٌر َحدََّثَنا َأُبو َرَجاٍء َعْن َسُمَرَة َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َرَأْیُت اللَّْیَلَة َرُجَلْیِن َأَتَیاِني  َحدََّثَنا ُمو-  ٢٧٩١

  ْنَھا َقاَلا َأمَّا َھِذِه الدَّاُر َفَداُر الشَُّھَداِءَفَصِعَدا ِبي الشََّجَرَة َفَأْدَخَلاِني َداًرا ِھَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل َلْم َأَر َقطُّ َأْحَسَن ِم
  

 َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َقَزَعَة َحدََّثَنا ِإْبَراِھیُم َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبیِھ َقاَل َعاَدِني النَِّبيُّ َصلَّى -  ٣٩٣٦
 َحجَِّة اْلَوَداِع ِمْن َمَرٍض َأْشَفْیُت ِمْنُھ َعَلى اْلَمْوِت َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َبَلَغ ِبي ِمْن اْلَوَجِع َما َتَرى َوَأَنا اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعاَم

 ِبَشْطِرِه َقاَل الثُُّلُث َیا َسْعُد َوالثُُّلُث َكِثیٌر ِإنََّك ُذو َماٍل َوَلا َیِرُثِني ِإلَّا اْبَنٌة ِلي َواِحَدٌة َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُلَثْي َماِلي َقاَل َلا َقاَل َفَأَتَصدَُّق
َأْن َتَذَر ُذرِّیََّتَك َأْغِنَیاَء َخْیٌر ِمْن َأْن َتَذَرُھْم َعاَلًة َیَتَكفَُّفوَن النَّاَس َوَلْسَت ِبَناِفٍق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَھا َوْجَھ اللَِّھ ِإلَّا آَجَرَك اللَُّھ ِبَھا 

ى اللُّْقَمَة َتْجَعُلَھا ِفي ِفي اْمَرَأِتَك ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ ُأَخلَُّف َبْعَد َأْصَحاِبي َقاَل ِإنََّك َلْن ُتَخلََّف َفَتْعَمَل َعَمًلا َتْبَتِغي ِبَھا َوْجَھ َحتَّ



 ٥١٩

َتِفَع ِبَك َأْقَواٌم َوُیَضرَّ ِبَك آَخُروَن اللَُّھمَّ َأْمِض ِلَأْصَحاِبي ِھْجَرَتُھْم َوَلا اللَِّھ ِإلَّا اْزَدْدَت ِبِھ َدَرَجًة َوِرْفَعًة َوَلَعلََّك ُتَخلَُّف َحتَّى َیْن
َوَقاَل َأْحَمُد ْبُن َتُردَُّھْم َعَلى َأْعَقاِبِھْم َلِكْن اْلَباِئُس َسْعُد ْبُن َخْوَلَة َیْرِثي َلُھ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن ُتُوفَِّي ِبَمكََّة 

  ُیوُنَس َوُموَسى َعْن ِإْبَراِھیَم َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك
  

حدثني مالك بن أنس، عن صفوان بن سلیم، عن عطاء بن یسار، عن أبي :  حدثنا عبد العزیز بن عبد اهللا قال- ٣٢٥٦
  سعید الخدري رضي اهللا عنھ،

 یتراءون أھل الغرف من فوقھم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر إن أھل الجنة: ( عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
: یا رسول اهللا تلك منازل األنبیاء ال یبلغھا غیرھم، قال: قالوا). في األفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بینھم

  ).بلى، والذي نفسي بیده، رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلین(
  

ا أبو معاویة، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ حدثن:  حدثنا مسدد قال- ٤٧٧
  :وسلم قال

صالة الجمیع تزید على صالتھ في بیتھ، وصالتھ في سوقھ، خمسا وعشرین درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن،  (
عنھ خطیئة، حتى یدخل المسجد، وإذا وأتى المسجد، ال یرید إال الصالة، لم یخط خطوة إال رفعھ اهللا بھا درجة، وحط 

اللھم :  علیھ المالئكة، ما دام في مجلسھ الذي یصلي فیھ-  یعني - دخل المسجد، كان في صالة ما كانت تحبسھ، وتصلي 
  ).اغفر لھ، اللھم ارحمھ، ما لم یحدث فیھ

  
  :أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر:  حدثنا عبد اهللا بن یوسف قال- ٦٤٥

  ).صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرین درجة: (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 
  

سمعت أبا : سمعت أبا صالح یقول: حدثنا األعمش قال: حدثنا عبد الواحد قال:  حدثنا موسى بن إسماعیل قال- ٦٤٧
  :ھریرة یقول

ة تضعف على صالتھ في بیتھ، وفي سوقھ، خمسة صالة الرجل في الجماع: ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، ال یخرجھ إال الصالة، لم یخط خطوة، إال : وعشرین ضعفا، وذلك أنھ

اللھم صل علیھ، : رفعت لھ بھا درجة، وحط عنھ بھا خطیئة، فإذا صلى، لم تزل المالئكة تصلي علیھ، ما دام في مصاله
  ).ارحمھ، وال یزال أحدكم في صالة ما انتظر الصالةاللھم 

  
  :قالوا: أخبرنا ورقاء، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة: أخبرنا یزید:  حدثني إسحق-  ٦٣٢٩

صلوا كما صلینا، وجاھدوا كما : قالوا). كیف ذاك: (قال.  یا رسول اهللا ذھب أھل الدثور بالدرجات والنعیم المقیم
أفال أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء : (قال. ا من فضول أموالھم، ولیست لنا أموالجاھدنا، وأنفقو

بعدكم، وال یأتي أحد بمثل ما جئتم بھ إال من جاء بمثلھ؟ تسبحون في دبر كل صالة عشرًا، وتحمدون عشرًا، وتكبرون 
  ).عشرًا

ورواه جریر، عن عبد العزیز بن . ، عن سمي، ورجاء بن حیوةورواه ابن عجالن. تابعھ عبید اهللا بن عمر، عن سمي
  .ورواه سھیل، عن أبیھ، عن أبي ھریرة، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم. رفیع، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء

  
 َعْبِد اللَِّھ َیْعني اْبَن ِدیَناٍر َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َصاِلٍح  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمِنیٍر َسِمَع َأَبا النَّْضِر َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن-  ٦٤٧٨

ُھ ِبَھا َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اللَِّھ َلا ُیْلِقي َلَھا َباًلا َیْرَفُعُھ اللَّ
  َدَرَجاٍت َوِإنَّ اْلَعْبَد َلَیَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّھ َلا ُیْلِقي َلَھا َباًلا َیْھِوي ِبَھا ِفي َجَھنََّم
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سمعت أنسا رضي اهللا عنھ : حدثنا أبو إسحاق عن حمید قال: حدثنا معاویة بن عمر:  حدثني عبد اهللا بن محمد- ٦٥٥٠
یا رسول اهللا، قد عرفت : لحارثة یوم بدر وھو غالم، فجاءت أمھ إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالتأصیب ا: یقول

ویحك، أو ھبلت، أو جنة : (منزلة حارثة مني، فإن یكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن األخرى تر ما أصنع، فقال
  ).واحدة ھي، إنھا جنان كثیرة، وإنھ في جنة الفردوس

  
  :إلمام مسلمومما روى ا

  
ي                ] ٢٥١[  دثنا إسماعیل أخبرن وب ح ن أی ال ب ر ق ن جعف حدثنا یحیى بن أیوب وقتیبة وابن حجر جمیعا عن إسماعیل ب

ھ          ع ب ا ویرف ھ الخطای ا یمحو اهللا ب ى م العالء عن أبیھ عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال أال أدلكم عل
قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة  الدرجات قالوا بلى یا رسول اهللا   

  فذلكم الرباط 
  
ن            ] ٥٩٥[  ن ب دثنا لیث ع ن سعید ح ة ب دثنا قتیب حدثنا عاصم بن النضر التیمي حدثنا المعتمر حدثنا عبید اهللا ح قال وح

 قتیبة أن فقراء المھاجرین أتوا رسول اهللا صلى اهللا عجالن كالھما عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھریرة وھذا حدیث      
ا            علیھ وسلم فقالوا ذھب أھل الدثور بالدرجات العلي والنعیم المقیم فقال وما ذاك قالوا یصلون كما نصلي ویصومون كم

دركون      یئا ت ن   نصوم ویتصدقون وال نتصدق ویعتقون وال نعتق فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أفال أعلمكم ش ھ م  ب
سبحون      سبقكم وتسبقون بھ من بعدكم وال یكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى یا رسول اهللا قال ت
ى رسول اهللا صلى اهللا              اجرین إل راء المھ و صالح فرجع فق ال أب ین مرة ق وتكبرون وتحمدون دبر كل صالة ثالثا وثالث

ل بما فعلنا ففعلوا مثلھ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ذلك فضل اهللا یؤتیھ علیھ وسلم فقالوا سمع إخواننا أھل األموا      
ال                         دیث فق ذا الح ي ھ ض أھل دثت بع ال سمي فح ن عجالن ق ن ب ن اللیث ع دیث ع ذا الح من یشاء وزاد غیر قتیبة في ھ

ھ     وھمت إنما قال تسبح اهللا ثالثا وثالثین وتحمد اهللا ثالثا وثالثین وتكبر اهللا ثالثا وث      ت ل ي صالح فقل الثین فرجعت إلى أب
ة      یعھن ثالث ن جم غ م ى تبل د هللا حت بحان اهللا والحم ر وس د هللا اهللا أكب بحان اهللا والحم ر وس ال اهللا أكب دي فق ذ بی ك فأخ ذل
ن رسول اهللا      وثالثین قال بن عجالن فحدثت بھذا الحدیث رجاء بن حیوة فحدثني بمثلھ عن أبي صالح عن أبي ھریرة ع

  لیھ وسلم صلى اهللا ع
    
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكریا بن عدي أخبرنا عبید اهللا یعني بن عمرو عن زید بن أبي أنیسة عن  ] ٦٦٦[ 

عدي بن ثابت عن أبي حازم األشجعي عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من تطھر في بیتھ ثم 
  فرائض اهللا كانت خطوتاه إحداھما تحط خطیئة واألخرى ترفع درجةمشى إلى بیت من بیوت اهللا لیقضي فریضة من 

  
ي                  ] ٤٨٨[   ن ھشام المعیط د ب دثني الولی ال ح ال سمعت األوزاعي ق سلم ق ن م د ب دثنا الولی ن حرب ح ر ب دثني زھی ح

ل          ي بعم ت أخبرن لم فقل ھ وس ھ  حدثني معدان بن أبي طلحة الیعمري قال لقیت ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا علی  أعمل
یدخلني اهللا بھ الجنة أو قال قلت بأحب األعمال إلى اهللا فسكت ثم سألتھ فسكت ثم سألتھ الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول   
ا                  ك بھ ا درجة وحط عن سجد هللا سجدة إال رفعك اهللا بھ ك ال ت سجود هللا فإن رة ال ك بكث ال علی لم فق ھ وس اهللا صلى اهللا علی

  لدرداء فسألتھ فقال لي مثل ما قال لي ثوبان خطیئة قال معدان ثم لقیت أبا ا
    

ر                 ] ٤٨٩ [  ي كثی ن أب ى ب دثني یحی ال ح ال سمعت األوزاعي ق اد ق ن زی حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا ھقل ب
ھ بوضوئھ                    لم فأتیت ھ وس ت مع رسول اهللا صلى اهللا علی ت أبی ال كن ن كعب األسلمي ق ة ب دثني ربیع و سلمة ح حدثني أب

  قال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غیر ذلك قلت ھو ذاك قال فأعنى على نفسك بكثرة السجود وحاجتھ ف
  
رة               ] ٦٤٩[  ي ھری ن أب ن المسیب ع ن سعید ب ن الزھري ع حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا عبد األعلى عن معمر ع

ع   عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال تفضل صالة في الجمیع على صال      ال وتجتم ة الرجل وحده خمسا وعشرین درجة ق
ان مشھودا      {مالئكة اللیل ومالئكة النھار في صالة الفجر قال أبو ھریرة اقرأوا إن شئتم     رآن الفجر ك وقرآن الفجر إن ق

  {  
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ن األ             ] ٦٤٩[   ة ع و معاوی دثنا أب ش  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب جمیعا عن أبي معاویة قال أبو كریب ح عم
ي            ى صالتھ ف د عل ي جماعة تزی عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صالة الرجل ف
ى المسجد ال ینھزه إال                  م أت دھم إذا توضأ فأحسن الوضوء ث ك أن أح بیتھ وصالتھ في سوقھ بضعا وعشرین درجة وذل

ھ بھ         ع ل م یخط خطوة إال رف إذا دخل           الصالة ال یرید إال الصالة فل دخل المسجد ف ى ی ة حت ا خطیئ ھ بھ ا درجة وحط عن
ھ                   ذي صلى فی سھ ال ي مجل ا دام ف دكم م ى أح ة یصلون عل سھ والمالئك المسجد كان في الصالة ما كانت الصالة ھي تحب

  یقولون اللھم ارحمھ اللھم اغفر لھ اللھم تب علیھ ما لم یؤذ فیھ ما لم یحدث فیھ 
  

ي شیبة حدثنا الفضل بن دكین عن أبي العمیس عن علي بن األقمر عن أبي األحوص عن حدثنا أبو بكر بن أب   ] ٦٥٤ [ 
یكم صلى              إن اهللا شرع لنب ن ف ادى بھ ث ین عبد اهللا قال من سره أن یلقى اهللا غدا مسلما فلیحافظ على ھؤالء الصلوات حی

صلي ھذا المتخلف في بیتھ لتركتم سنة  اهللا علیھ وسلم سنن الھدى وإنھن من سنن الھدى ولو أنكم صلیتم في بیوتكم كما ی  
ب اهللا      ساجد إال كت نبیكم ولو تركتم سنة نبیكم لضللتم وما من رجل یتطھر فیحسن الطھور ثم یعمد إلى مسجد من ھذه الم
اق         وم النف افق معل لھ بكل خطوة یخطوھا حسنة ویرفعھ بھا درجة ویحط عنھ بھا سیئة ولقد رأیتنا وما یتخلف عنھا إال من

  كان الرجل یؤتي بھ یھادى بین الرجلین حتى یقام في الصف ولقد 
  
وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكریا بن إسحاق حدثنا أبو الزبیر قال سمعت جابر بن  ] ٦٦٤[ 

صلى اهللا علیھ عبد اهللا قال كانت دیارنا نائیة عن المسجد فأردنا أن نبیع بیوتنا فنقترب من المسجد فنھانا رسول اهللا 
  وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة

  

  
ي           ] ٦٦٥[  ن أب ري ع حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي یحدث قال حدثني الجری

ك رسول           غ ذل رب المسجد فبل ى ق نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ینتقلوا إل
هللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال لھم إنھ بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم یا رسول اهللا قد أردنا ذلك فقال ا

  یا بني سلمة دیاركم تكتب آثاركم دیاركم تكتب آثاركم 
  
د ا     ] ١٨٨٤[  ن    حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اهللا بن وھب حدثني أبو ھانئ الخوالني عن أبي عب ي ع رحمن الحبل ل

ا                د نبی ا وبمحم ا وباإلسالم دین اهللا رب ن رضي ب ا سعید م ا أب ال ی لم ق أبي سعید الخدري أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
د                ا العب ع بھ ال وأخرى یرف م ق ا رسول اهللا ففعل ث ة وجبت لھ الجنة فعجب لھا أبو سعید فقال أعدھا علي ی ي   مئ  درجة ف

ي سبیل        الجنة ما بین كل درجتین كما        اد ف ي سبیل اهللا الجھ اد ف ال الجھ بین السماء واألرض قال وما ھي یا رسول اهللا ق
  اهللا 

ال عادني      ] ١٦٢٨[   ھ ق حدثنا یحیى بن یحیى التمیمي أخبرنا إبراھیم بن سعد عن بن شھاب عن عامر بن سعد عن أبی
ن      رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في حجة الوداع من وجع أشفیت منھ على ال         رى م ا ت ي م موت فقلت یا رسول اهللا بلغن

ث                   ال ال الثل شطره ق ت أفأتصدق ب ال قل ال ال ق الي ق ي م دة أفأتصدق بثلث ي واح ة ل ي إال ابن ال وال یرثن الوجع وأنا ذو م
ا وجھ اهللا إال                  ة تبتغي بھ ق نفق ست تنف اس ول ون الن والثلث كثیر إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرھم عالة یتكفف

ال               أج ف فتعمل عم ن تخل ك ل ال إن رت بھا حتى اللقمة تجعلھا في في امرأتك قال قلت یا رسول اهللا أخلف بعد أصحابي ق
تبتغي بھ وجھ اهللا إال ازددت بھ درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ینفع بك أقوام ویضر بك آخرون اللھم أمض ألصحابي          

ة      ن خول وفى          ھجرتھم وال تردھم على أعقابھم لكن البائس سعد ب ن أن ت لم م ھ وس ھ رسول اهللا صلى اهللا علی ى ل ال رث  ق
  بمكة 

  
ن    ] ٢٥٧٢[   صور ع ن من ر ع دثنا جری ر ح ال زھی ر ق ن جری ا ع راھیم جمیع ن إب حاق ب رب وإس ن ح ر ب دثنا زھی ح

الن خر      الوا ف إبراھیم عن األسود قال دخل شباب من قریش على عائشة وھى بمنى وھم یضحكون فقالت ما یضحككم ق
ا     على طن  ال م ب فسطاط فكادت عنقھ أو عینھ أن تذھب فقالت ال تضحكوا فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق

  من مسلم یشاك شوكة فما فوقھا إال كتبت لھ بھا درجة ومحیت عنھ بھا خطیئة 
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ال إسح               ] ٢٥٧٢[  ي ق دثنا إسحاق الحنظل ا ح وح ظ لھم ب واللف و كری ال   وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأب ا وق اق أخبرن
ا         لم م اآلخران حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن إبراھیم عن األسود عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس

  یصیب المؤمن من شوكة فما فوقھا إال رفعھ اهللا بھا درجة أو حط عنھ بھا خطیئة
  

  : ھنا، ومما انفرد بھنكرارھوقد روى اإلمام أحمد بن حنبل نفس أولئك الروایات بما ال حاجة لت
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َعْن َلْیٍث َعْن َكْعٍب َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة- ٧٢٨١
ى    َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َصلَّْیُتْم َعَليَّ َفاْسَأُلوا اللََّھ ِلي اْلَوِسیَلةَ       اَل َأْعَل یَلُة َق  ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما اْلَوِس

  َدَرَجٍة ِفي اْلَجنَِّة َلا َیَناُلَھا ِإلَّا َرُجٌل َواِحٌد َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُھَو
  

   َعَطاٍء َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا َیِزیُد َأْخَبَرَنا َشِریُك ْبُن َعْبِد اللَِّھ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة َعْن- ٧٥٨٢
   َعاٍممئة َدَرَجٍة َما َبْیَن ُكلِّ َدَرَجَتْیِن مئةَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَجنَُّة 

  
  نَّ اْلَعاَلِمیَن اْجَتَمُعوا ِفي ِإْحَداُھنَّ َلَوِسَعْتُھْم َدَرَجٍة َلْو َأمئة َوَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَّ ِلْلَجنَِّة - ١٠٨٠٦

  
   َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن ِھَشاٍم َحدََّثَنا َشْیَباُن َعْن ِفَراٍس َعْن َعِطیََّة َعْن َأِبي َسِعیٍد َقاَل- ١٠٩٣٣

َصاِحِب        ٍة            َقاَل َنِبيُّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَقاُل ِل لِّ آَی ْصَعُد ِبُك َرُأ َوَی َعْد َفَیْق َرْأ َواْص َة اْق َل اْلَجنَّ ِة ِإَذا َدَخ ْوَم اْلِقَیاَم ْرآِن َی اْلُق
  َدَرَجًة َحتَّى َیْقَرَأ آِخَر َشْيٍء َمَعُھ

  
اَل       َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َساِلِم بْ    - ١٧٣٦٩ اَل َق سِّْمِط َق ِن ال َرْحِبیَل ْب ِن َأِبي اْلَجْعِد َعْن ُش

  ِلَكْعِب ْبِن ُمرََّة َیا َكْعُب ْبَن ُمرََّة َحدِّْثَنا َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َواْحَذْر َقاَل
ُد              َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقولُ       اَل َعْب اَل َفَق ًة َق ِھ َدَرَج ُھ ِب ُھ اللَّ َسْھٍم َرَفَع ُدوَّ ِب َغ اْلَع ْن َبَل ْنٍع َم َل ُص  اْرُموا َأْھ

ا ِإنَّ               لََّم َأَم ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اَل َفَق َك     الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي النَّحَّاِم َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما الدََّرَجُة َق ِة ُأمِّ َسْت ِبَعَتَب ا َلْی َھ
   َعاٍممئةَوَلِكنََّھا َبْیَن الدََّرَجَتْیِن 

  
ْن              - ١٦٤٠٨ َة َع ي َطْلَح ِن َأِب َداَن ْب  َحدََّثَنا َرْوٌح َقاَل َحدََّثَنا ِھَشاُم ْبُن َأِبي َعْبِد اللَِّھ َعْن َقَتاَدَة َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد َعْن َمْع
  ٍح السَُّلِميِّ َقاَلَأِبي َنِجی

َسْھٍم           َغ ِب ْن َبَل وُل َم لََّم َیُق ِھ َوَس َحاَصْرَنا َمَع َنِبيِّ اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِحْصَن الطَّاِئِف َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
ي    َفَلُھ َدَرَجٌة ِفي اْلَجنَِّة َقاَل َفَبَلْغُت َیْوَمِئٍذ سِ       َسْھٍم ِف ى ِب تََّة َعَشَر َسْھًما َفَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َمْن َرَم

ِة َوَأیُّ             ْوَم اْلِقَیاَم وًرا َی ُھ ُن ْت َل ِھ َكاَن ِبیِل اللَّ ي َس ْیَبًة ِف اَب َش َق     َسِبیِل اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َفُھَو ِعْدُل ُمَحرٍَّر َوَمْن َش ْسِلٍم َأْعَت ٍل ُم ا َرُج َم
ْسِلَمٍة                 َرَأٍة ُم ا اْم اِر َوَأیَُّم ْن النَّ رَِّرِه ِم اِم ُمَح ْن ِعَظ ا ِم ِھ َعْظًم ْن ِعَظاِم َرُجًلا ُمْسِلًما َفِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َجاِعٌل َوَفاَء ُكلِّ َعْظٍم ِم

  َوَجلَّ َجاِعٌل َوَفاَء ُكلِّ َعْظٍم ِمْن ِعَظاِمَھا َعْظًما ِمْن ِعَظاِم ُمَحرَِّرَھا ِمْن النَّاِرَأْعَتَقْت اْمَرَأًة ُمْسِلَمًة َفِإنَّ اللََّھ َعزَّ 
  
  

  :وروى اإلمام أحمد بن حنبل
  

 َعْمٍرو َعْن َأِبي اْلُمَثنَّى َعْن  َحدََّثَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمٍرو َقاَل َحدََّثَنا َأُبو ِإْسَحاَق َیْعِني اْلَفَزاِريَّ َعْن َصْفَواَن َیْعِني اْبنَ - ١٦٩٩٨
  ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السَُّلِميِّ َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل

ِسھِ         َل ِبَنْف ْؤِمٌن َقاَت اَتَلُھْم         َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَقْتُل َثَلاَثٌة َرُجٌل ُم ُدوَّ َق َي اْلَع ى ِإَذا َلِق ِھ َحتَّ ِبیِل اللَّ ي َس ِھ ِف  َوَماِل
ى              َرَف َعَل ْؤِمٌن َق ٌل ُم وَِّة َوَرُج ِة النُُّب ا ِبَدَرَج وَن ِإلَّ ُضُلُھ النَِّبیُّ ا َیْف ِھ َل َحتَّى ُیْقَتَل َفَذِلَك الشَِّھیُد اْلُمْفَتِخُر ِفي َخْیَمِة اللَِّھ َتْحَت َعْرِش

اُه ِإنَّ        َنْف ُھ َوَخَطاَی ْت ُذُنوُب َل ُمِحَی ى ُیْقَت َل َحتَّ ِسِھ ِمْن الذُُّنوِب َواْلَخَطاَیا َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ ِفي َسِبیِل اللَِّھ َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَت
اءَ       ِة َش َواِب اْلَجنَّ ْن َأيِّ َأْب ْن           السَّْیَف َمحَّاُء اْلَخَطاَیا َوُأْدِخَل ِم َضُل ِم ُضَھا َأْف َواٍب َوَبْع ْبَعَة َأْب نََّم َس َواٍب َوِلَجَھ َة َأْب ا َثَماِنَی ِإنَّ َلَھ  َف

و   َبْعٍض َوَرُجٌل ُمَناِفٌق َجاَھَد ِبَنْفِسِھ َوَماِلِھ َحتَّى ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ َقاَتَل ِفي َسِبیِل اللَِّھ َحتَّى ُیْقَتَل َفِإنَّ َذِلَك ِفي النَّاِر ال    ا َیْمُح سَّْیُف َل
  النَِّفاَق



 ٥٢٣

سَُّلِميَّ        َحدََّثَنا َیْعَمُر    ٍد ال َن َعْب ْبُن ِبْشٍر َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َأنَّ َأَبا اْلُمَثنَّى اْلُأْمُلوِكيَّ َحدََّثُھ َأنَُّھ َسِمَع ُعْتَبَة ْب
   َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَحدُِّث َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَقْتُل َثَلاَثٌة َفَذَكَر َمْعَناُهَوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ

  
  َعْمٍرو ْبِن اللَِّھ َعْبِد َعْن ِزرٍّ َعْن َعاِصٍم َعْن ُسْفَیاَن َعْن الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا -  ٦٥٠٨

دَ  َمْنِزَلَتَك َفِإنَّ الدُّْنَیا ِفي ُتَرتُِّل ُكْنَت َكَما َوَرتِّْل َواْرَق اْقَرْأ اْلُقْرآِن ِلَصاِحِب ُیَقاُل َقاَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ ْنَع رِ  ِعْن  آِخ
  اَتْقَرُؤَھ آَیٍة

  َقاَل اْلَأْعَمُش َشكَّ َسِعیٍد َأِبي َعِن َأْو ُھَرْیَرَة َأِبي َعِن َصاِلٍح َأِبي ِنَع اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا َقاَل َوِكیٌع َحدََّثَنا -  ٩٧٠٦
  َتْقَرُؤَھا آَیٍة آِخِر ِعْنَد َمْنِزَلَتَك َفِإنَّ َواْرَقْھ اْقَرْه اْلِقَیاَمِة َیْوَم اْلُقْرآِن ِلَصاِحِب ُیَقاُل

  
  َقاَل َسِعیٍد َأِبي َعْن َعِطیََّة َعْن ِفَراٍس َعْن َشْیَباُن َثَناَحدَّ ِھَشاٍم ْبُن ُمَعاِوَیُة َحدََّثَنا - ١٠٩٣٣

 آَیٍة ِبُكلِّ َوَیْصَعُد َفَیْقَرُأ َواْصَعْد اْقَرْأ اْلَجنََّة َدَخَل ِإَذا اْلِقَیاَمِة َیْوَم اْلُقْرآِن ِلَصاِحِب ُیَقاُل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َنِبيُّ َقاَل
  َمَعُھ َشْيٍء آِخَر َیْقَرَأ َحتَّى َجًةَدَر
  

  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َصاِلٍح َأِبي َعْن النَُّجوِد َأِبي ْبِن َعاِصِم َعْن َسَلَمَة ْبُن َحمَّاُد َأْخَبَرَنا َیِزیُد َحدََّثَنا - ١٠٢٠٢
 َھِذِه ِلي َأنَّى َربِّ َیا َفَیُقوُل اْلَجنَِّة ِفي الصَّاِلِح ِلْلَعْبِد الدََّرَجَة َلَیْرَفُع َوَجلَّ َعزَّ اللََّھ ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل

  َلَك َوَلِدَك ِباْسِتْغَفاِر َفَیُقوُل
  

  .وروى ابن ماجة حدیث صاحب القرآن وحدیث استغفار ولدك لك بما ال حاجة لتكراره
  
  :فیذكرنا بقصة البیت المعمور الذي في السماء السابعة،  أما موضوع الھیكل السماوي-
  

  :روى البخارّي

 َحدََّثَنا ُھْدَبُة ْبُن َخاِلٍد َحدََّثَنا َھمَّاٌم َعْن َقَتاَدَة ح و َقاَل ِلي َخِلیَفُة َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع َحدََّثَنا َسِعیٌد َوِھَشاٌم َقاَلا َحدََّثَنا -  ٣٢٠٧
دََّثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َعْن َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْیَنا َأَنا ِعْنَد اْلَبْیِت َقَتاَدُة َح

یُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَھٍب ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإیَماًنا َفُشقَّ ِمْن النَّْحِر ِإَلى َمَراقِّ َبْیَن النَّاِئِم َواْلَیْقَظاِن َوَذَكَر َیْعِني َرُجًلا َبْیَن الرَُّجَلْیِن َفُأِت
ْنَطَلْقُت َمَع اْلَبْطِن ُثمَّ ُغِسَل اْلَبْطُن ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ ُمِلَئ ِحْكَمًة َوِإیَماًنا َوُأِتیُت ِبَدابٍَّة َأْبَیَض ُدوَن اْلَبْغِل َوَفْوَق اْلِحَماِر اْلُبَراُق َفا

ِجْبِریَل َحتَّى َأَتْیَنا السََّماَء الدُّْنَیا ِقیَل َمْن َھَذا َقاَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن َمَعَك َقاَل ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َقاَل َنَعْم ِقیَل َمْرَحًبا ِبِھ 
ُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن اْبٍن َوَنِبيٍّ َفَأَتْیَنا السََّماَء الثَّاِنَیَة ِقیَل َمْن َھَذا َقاَل ِجْبِریُل َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى آَدَم َفَسلَّْم

 َعَلى ِعیَسى َوَیْحَیى َفَقاَلا َمْرَحًبا ِقیَل َمْن َمَعَك َقاَل ُمَحمٌَّد ِقیَل ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َقاَل َنَعْم ِقیَل َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیُت
ِقیَل َمْن َھَذا ِقیَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن َمَعَك ِقیَل ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َقاَل َنَعْم ِقیَل  ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيٍّ َفَأَتْیَنا السََّماَء الثَّاِلَثَة

 َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى ُیوُسَف َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيٍّ َفَأَتْیَنا السََّماَء الرَّاِبَعَة ِقیَل َمْن َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء
ا ِبِھ َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى ِإْدِریَس َھَذا َقاَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن َمَعَك ِقیَل ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ ِقیَل َنَعْم ِقیَل َمْرَحًب

َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيٍّ َفَأَتْیَنا السََّماَء اْلَخاِمَسَة ِقیَل َمْن َھَذا َقاَل ِجْبِریُل ِقیَل َوَمْن َمَعَك ِقیَل ُمَحمٌَّد ِقیَل 
ْیِھ َقاَل َنَعْم ِقیَل َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیَنا َعَلى َھاُروَن َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيٍّ َوَقْد ُأْرِسَل ِإَل

 ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َفَأَتْیَنا َعَلى السََّماِء السَّاِدَسِة ِقیَل َمْن َھَذا ِقیَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن َمَعَك ِقیَل
َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى ُموَسى َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيٍّ َفَلمَّا َجاَوْزُت َبَكى َفِقیَل َما َأْبَكاَك َقاَل َیا َربِّ َھَذا اْلُغَلاُم 

ِذي ُبِعَث َبْعِدي َیْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتِھ َأْفَضُل ِممَّا َیْدُخُل ِمْن ُأمَِّتي َفَأَتْیَنا السََّماَء السَّاِبَعَة ِقیَل َمْن َھَذا ِقیَل ِجْبِریُل ِقیَل َمْن الَّ
ْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْیُت َعَلى ِإْبَراِھیَم َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ َفَقاَل َمْرَحًبا ِبَك ِمْن اْبٍن َمَعَك ِقیَل ُمَحمٌَّد ِقیَل َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْیِھ َمْرَحًبا ِبِھ َوَلِنْعَم ا

 ِإَذا َخَرُجوا َلْم َوَنِبيٍّ َفُرِفَع ِلي اْلَبْیُت اْلَمْعُموُر َفَسَأْلُت ِجْبِریَل َفَقاَل َھَذا اْلَبْیُت اْلَمْعُموُر ُیَصلِّي ِفیِھ ُكلَّ َیْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك
َیُعوُدوا ِإَلْیِھ آِخَر َما َعَلْیِھْم َوُرِفَعْت ِلي ِسْدَرُة اْلُمْنَتَھى َفِإَذا َنِبُقَھا َكَأنَُّھ ِقَلاُل َھَجَر َوَوَرُقَھا َكَأنَُّھ آَذاُن اْلُفُیوِل ِفي َأْصِلَھا َأْرَبَعُة 

اِن َفَسَأْلُت ِجْبِریَل َفَقاَل َأمَّا اْلَباِطَناِن َفِفي اْلَجنَِّة َوَأمَّا الظَّاِھَراِن النِّیُل َواْلُفَراُت ُثمَّ َأْنَھاٍر َنْھَراِن َباِطَناِن َوَنْھَراِن َظاِھَر
اَل َأَنا َأْعَلُم ُفِرَضْت َعَليَّ َخْمُسوَن َصَلاًة َفَأْقَبْلُت َحتَّى ِجْئُت ُموَسى َفَقاَل َما َصَنْعَت ُقْلُت ُفِرَضْت َعَليَّ َخْمُسوَن َصَلاًة َق



 ٥٢٤

ِبالنَّاِس ِمْنَك َعاَلْجُت َبِني ِإْسَراِئیَل َأَشدَّ اْلُمَعاَلَجِة َوِإنَّ ُأمََّتَك َلا ُتِطیُق َفاْرِجْع ِإَلى َربَِّك َفَسْلُھ َفَرَجْعُت َفَسَأْلُتُھ َفَجَعَلَھا َأْرَبِعیَن 
ِعْشِریَن ُثمَّ ِمْثَلُھ َفَجَعَل َعْشًرا َفَأَتْیُت ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلُھ َفَجَعَلَھا َخْمًسا َفَأَتْیُت ُموَسى َفَقاَل َما ُثمَّ ِمْثَلُھ ُثمَّ َثَلاِثیَن ُثمَّ ِمْثَلُھ َفَجَعَل 

ُت َعْن ِعَباِدي َوَأْجِزي َجَعَلَھا َخْمًسا َفَقاَل ِمْثَلُھ ُقْلُت َسلَّْمُت ِبَخْیٍر َفُنوِدَي ِإنِّي َقْد َأْمَضْیُت َفِریَضِتي َوَخفَّْفَصَنْعَت ُقْلُت 
  اْلَحَسَنَة َعْشًرا

َوَقاَل َھمَّاٌم َعْن َقَتاَدَة َعْن اْلَحَسِن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي اْلَبْیِت ) م (-  ٣٢٠٧
  اْلَمْعُموِر

  

  :وروى مسلم
  
ھ       حدثنا شی  ] ١٦٢[  بان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا علی

ى          ھ حت ال فركبت ھ ق وسلم قال أتیت بالبراق وھو دابة أبیض طویل فوق الحمار ودون البغل یضع حافره عند منتھى طرف
ال        اء ق ھ األنبی ربط ب ي ی ة الت ھ بالحلق ال فربطت دس ق ت المق ت بی ت    أتی م خرج ین ث ھ ركعت سجد فصلیت فی ت الم م دخل ث

رت الفطرة         لم اخت فجاءني جبریل علیھ السالم بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل صلى اهللا علیھ وس
د بعث        ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل فقیل من أنت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال ق

ن             إل ل م سالم فقی ھ ال ل علی ة فاستفتح جبری سماء الثانی یھ ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخیر ثم عرج بنا إلى ال
ن مریم     أنت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلیھ ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عیسى ب

ت   ویحیى بن زكریا صلوات اهللا علیھما   ن أن فرحبا ودعوا لي بخیر ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبریل فقیل م
ا بیوسف                  إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق د بعث إلی قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلى اهللا علیھ وسلم قیل وق

ا إ                  م عرج بن ر ث ي بخی د أعطي شطر الحسن فرحب ودعا ل و ق لم إذا ھ ھ وس ة فاستفتح     صلى اهللا علی سماء الرابع ى ال ل
ا          إذا أن ا ف تح لن ھ فف جبریل علیھ السالم قیل من ھذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قال وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلی

ال اهللا عز وجل           ر ق ي بخی ا    { بإدریس فرحب ودعا ل ا علی اه مكان سة فاستفتح        }  ورفعن سماء الخام ى ال ا إل م عرج بن ث
ارون                جبریل قیل من ھذا   ا بھ إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق د بعث إلی ل وق د قی ال محم  قال جبریل قیل ومن معك ق

ال           صلى اهللا علیھ وسلم فرحب ودعا لي بخیر ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبریل علیھ السالم قیل من ھذا ق
لم فرحب     جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیھ قال قد بعث إلی      ھ وس ھ ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى اهللا علی

د صلى اهللا        ال محم ن معك ق ودعا لي بخیر ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل فقیل من ھذا قال جبریل قیل وم
سندا ظھره إ                  لم م ھ وس إبراھیم صلى اهللا علی ا ب إذا أن ا ف تح لن ھ فف د بعث إلی ال ق ھ ق ت   علیھ وسلم قیل وقد بعث إلی ى البی ل

المعمور وإذا ھو یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك ال یعودون إلیھ ثم ذھب بي إلى السدرة المنتھى وإذا ورقھا كآذان الفیلة    
ن حسنھا                       ا م ستطیع أن ینعتھ ق اهللا ی ن خل د م ا أح رت فم ا غشي تغی ن أمر اهللا م ا غشیھا م ال فلم القالل ق وإذا ثمرھا ك

ا           فأوحى اهللا إلي ما أوحى ففرض علي  ال م لم فق ھ وس ى موسى صلى اهللا علی ت إل ة فنزل وم ولیل  خمسین صالة في كل ی
وت             د بل إني ق ك ف ون ذل ك ال یطیق إن أمت ف ف فرض ربك على أمتك قلت خمسین صالة قال ارجع إلى ربك فاسألھ التخفی

ى م              سا فرجعت إل ي خم ي فحط عن ى أمت ت   بني إسرائیل وخبرتھم قال فرجعت إلى ربي فقلت یا رب خفف عل وسى فقل
الى          ارك وتع حط عني خمسا قال إن أمتك ال یطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف قال فلم أزل ارجع بین ربي تب
وبین موسى علیھ السالم حتى قال یا محمد إنھن خمس صلوات كل یوم ولیلة لكل صالة عشر فذلك خمسون صالة ومن      

ت      ھم بحسنة فلم یعملھا كتبت لھ حسنة فإن عملھا          ا كتب إن عملھ یئا ف ب ش كتبت لھ عشرا ومن ھم بسیئة فلم یعملھا لم تكت
ال               ف فق ألھ التخفی ك فاس ى رب سیئة واحدة قال فنزلت حتى انتھیت إلى موسى صلى اهللا علیھ وسلم فأخبرتھ فقال ارجع إل

  .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحییت منھ
  
  :فیتوازى مع أدنى درجات الجنة في األحادیث المحمدیة، وع الفردوس األرضيأما موض:  رابعًا-

  

  :روى البخاريف

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َأْخَبَرِني َسِعیٌد َوَعَطاُء ْبُن َیِزیَد َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َأْخَبرُھَما َعْن النَِّبيِّ - ٦٥٧٣ 
لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ح و َحدََّثِني َمْحُموٌد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ َعْن َص



 ٥٢٥

ِقَیاَمِة َفَقاَل َھْل ُتَضارُّوَن ِفي الشَّْمِس َلْیَس ُدوَنَھا َسَحاٌب َقاُلوا َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل ُأَناٌس َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َنَرى َربََّنا َیْوَم اْل
ِقَیاَمِة َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َھْل ُتَضارُّوَن ِفي اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َلْیَس ُدوَنُھ َسَحاٌب َقاُلوا َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنَُّكْم َتَرْوَنُھ َیْوَم اْل

َكَذِلَك َیْجَمُع اللَُّھ النَّاَس َفَیُقوُل َمْن َكاَن َیْعُبُد َشْیًئا َفْلَیتَِّبْعُھ َفَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد الشَّْمَس َوَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد اْلَقَمَر َوَیْتَبُع َمْن 
یَھا ُمَناِفُقوَھا َفَیْأِتیِھْم اللَُّھ ِفي َغْیِر الصُّوَرِة الَِّتي َیْعِرُفوَن َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُلوَن َكاَن َیْعُبُد الطََّواِغیَت َوَتْبَقى َھِذِه اْلُأمَُّة ِف

الصُّوَرِة الَِّتي َیْعِرُفوَن َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْنَك َھَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َیْأِتَیَنا َربَُّنا َفِإَذا َأَتاَنا َربَُّنا َعَرْفَناُه َفَیْأِتیِھْم اللَُّھ ِفي 
َفَیُقوُلوَن َأْنَت َربَُّنا َفَیْتَبُعوَنُھ َوُیْضَرُب ِجْسُر َجَھنََّم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأُكوُن َأوََّل َمْن ُیِجیُز َوُدَعاُء 

 َسلِّْم َسلِّْم َوِبِھ َكَلاِلیُب ِمْثُل َشْوِك السَّْعَداِن َأَما َرَأْیُتْم َشْوَك السَّْعَداِن َقاُلوا َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنََّھا ِمْثُل الرُُّسِل َیْوَمِئٍذ اللَُّھمَّ
اَس ِبَأْعَماِلِھْم ِمْنُھْم اْلُموَبُق ِبَعَمِلِھ َوِمْنُھْم اْلُمَخْرَدُل ُثمَّ َیْنُجو َشْوِك السَّْعَداِن َغْیَر َأنََّھا َلا َیْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَھا ِإلَّا اللَُّھ َفَتْخَطُف النَّ

لَّا اللَُّھ َأَمَر َحتَّى ِإَذا َفَرَغ اللَُّھ ِمْن اْلَقَضاِء َبْیَن ِعَباِدِه َوَأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِمْن النَّاِر َمْن َأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِممَّْن َكاَن َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإ
اْلَمَلاِئَكَة َأْن ُیْخِرُجوُھْم َفَیْعِرُفوَنُھْم ِبَعَلاَمِة آَثاِر السُُّجوِد َوَحرََّم اللَُّھ َعَلى النَّاِر َأْن َتْأُكَل ِمْن اْبِن آَدَم َأَثَر السُُّجوِد َفُیْخِرُجوَنُھْم 

ُھ َماُء اْلَحَیاِة َفَیْنُبُتوَن َنَباَت اْلِحبَِّة ِفي َحِمیِل السَّْیِل َوَیْبَقى َرُجٌل ِمْنُھْم ُمْقِبٌل ِبَوْجِھِھ َعَلى َقْد اْمُتِحُشوا َفُیَصبُّ َعَلْیِھْم َماٌء ُیَقاُل َل
ُعو اللََّھ َفَیُقوُل َلَعلََّك ِإْن النَّاِر َفَیُقوُل َیا َربِّ َقْد َقَشَبِني ِریُحَھا َوَأْحَرَقِني َذَكاُؤَھا َفاْصِرْف َوْجِھي َعْن النَّاِر َفَلا َیَزاُل َیْد

َأْعَطْیُتَك َأْن َتْسَأَلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُلَك َغْیَرُه َفَیْصِرُف َوْجَھُھ َعْن النَّاِر ُثمَّ َیُقوُل َبْعَد َذِلَك َیا َربِّ َقرِّْبِني ِإَلى 
َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأَلِني َغْیَرُه َوْیَلَك اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َفَیُقوُل َلَعلِّي ِإْن َأْعَطْیُتَك َذِلَك َباِب اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َأَلْیَس َقْد 

َأْن َلا َیْسَأَلُھ َغْیَرُه َفُیَقرُِّبُھ ِإَلى َباِب اْلَجنَِّة َفِإَذا َتْسَأُلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُلَك َغْیَرُه َفُیْعِطي اللََّھ ِمْن ُعُھوٍد َوَمَواِثیَق 
َرَأى َما ِفیَھا َسَكَت َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْسُكَت ُثمَّ َیُقوُل َربِّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّة ُثمَّ َیُقوُل َأَوَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأَلِني َغْیَرُه َوْیَلَك َیا 

ْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َفَیُقوُل َیا َربِّ َلا َتْجَعْلِني َأْشَقى َخْلِقَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َحتَّى َیْضَحَك َفِإَذا َضِحَك ِمْنُھ َأِذَن َلُھ ِبالدُُّخوِل ِفیَھا ا
َمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى َحتَّى َتْنَقِطَع ِبِھ اْلَأَماِنيُّ َفَیُقوُل َلُھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َفِإَذا َدَخَل ِفیَھا ِقیَل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى ُثمَّ ُیَقاُل َلُھ َت

َة َلا ُیَغیُِّر َعَلْیِھ َمَعُھ َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأْھِل اْلَجنَِّة ُدُخوًلا َقاَل َعَطاٌء َوَأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ َجاِلٌس َمَع َأِبي ُھَرْیَر
َشْیًئا ِمْن َحِدیِثِھ َحتَّى اْنَتَھى ِإَلى َقْوِلِھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َمَعُھ َقاَل َأُبو َسِعیٍد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َھَذا 

  ِفْظُت ِمْثُلُھ َمَعُھَلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِلِھ َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َح

  :وعنھ كذلك بنحوه

 َحدََّثَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن َعِبیَدَة َعْن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل -  ٦٥٧١
َأْعَلُم آِخَر َأْھِل النَّاِر ُخُروًجا ِمْنَھا َوآِخَر َأْھِل اْلَجنَِّة ُدُخوًلا َرُجٌل َیْخُرُج ِمْن النَّاِر َكْبًوا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي َل

ُتَھا َمْلَأى َفَیُقوُل اْذَھْب َفاْدُخْل اْلَجنََّة َفَیُقوُل اللَُّھ اْذَھْب َفاْدُخْل اْلَجنََّة َفَیْأِتیَھا َفُیَخیَُّل ِإَلْیِھ َأنََّھا َمْلَأى َفَیْرِجُع َفَیُقوُل َیا َربِّ َوَجْد
َفَیْأِتیَھا َفُیَخیَُّل ِإَلْیِھ َأنََّھا َمْلَأى َفَیْرِجُع َفَیُقوُل َیا َربِّ َوَجْدُتَھا َمْلَأى َفَیُقوُل اْذَھْب َفاْدُخْل اْلَجنََّة َفِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّْنَیا َوَعَشَرَة 

نَّ َلَك ِمْثَل َعَشَرِة َأْمَثاِل الدُّْنَیا َفَیُقوُل َتْسَخُر ِمنِّي َأْو َتْضَحُك ِمنِّي َوَأْنَت اْلَمِلُك َفَلَقْد َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َأْمَثاِلَھا َأْو ِإ
  نَِّة َمْنِزَلًةَعَلْیِھ َوَسلََّم َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َوَكاَن َیُقوُل َذاَك َأْدَنى َأْھِل اْلَج

  :وروى مسلم
  
ن     ] ١٨٦[  ر ع دثنا جری ان ح ال عثم ر ق ن جری ا ع ي كالھم راھیم الحنظل ن إب حاق ب یبة وإس ي ش ن أب ان ب دثنا عثم ح

ار       منصور عن إبراھیم عن عبیدة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إني ألعلم آخر أھل الن
ة           خروجا منھا وآخر أھل ال    ھ اذھب فادخل الجن الى ل ارك وتع ول اهللا تب وا فیق ار حب ن الن جنة دخوال الجنة رجل یخرج م

ال                          ة ق ھ اذھب فادخل الجن الى ل ارك وتع ول اهللا تب دتھا مألى فیق ا رب وج ول ی ا مألى فیرجع فیق ھ أنھ فیأتیھا فیخیل إلی
ول ا              دتھا مألى فیق ا رب وج ول ی ا مألى فیرجع فیق ھ أنھ ل إلی دنیا         فیأتیھا فیخی ل ال ك مث إن ل ة ف ھ اذھب فادخل الجن هللا ل

د رأیت رسول اهللا               ال لق ك ق ت المل ي وأن ي أو أتضحك ب وعشرة أمثالھا أو إن لك عشرة أمثال الدنیا قال فیقول أتسخر ب
  صلى اهللا علیھ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان یقال ذاك أدنى أھل الجنة منزلة 

  
راھیم            وحدثنا أبو بكر بن أبي     ] ١٨٦[  ن إب ش ع ن األعم ة ع و معاوی دثنا أب اال ح  شیبة وأبو كریب واللفظ ألبي كریب ق

عن عبیدة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إني ألعرف آخر أھل النار خروجا من النار رجل یخرج   
د أ           اس ق د الن ة فیج دخل الجن ذھب فی ال فی ان       منھا زحفا فیقال لھ انطلق فادخل الجنة ق ذكر الزم ھ أت ال ل ازل فیق ذوا المن خ
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ت         الذي كنت فیھ فیقول نعم فیقال لھ تمن فیتمنى فیقال لھ لك الذي تمنیت وعشرة أضعاف الدنیا قال فیقول أتسخر بي وأن
  الملك قال فلقد رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه 

    
ن مسعود أن   حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا      ] ١٨٧ [   عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس عن ب

ا                      إذا م ار مرة ف سفعھ الن و مرة وت و یمشي مرة ویكب ة رجل فھ دخل الجن ن ی رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال آخر م
ن األو           دا م ا أعطاه أح یئا م د أعطاني اهللا ش ك لق ھ     جاوزھا التفت إلیھا فقال تبارك الذي نجاني من ع ل ین واآلخرین فترف ل

ي إن                    ن آدم لعل ا ب ول اهللا عز وجل ی ا فیق ن مائھ ا وأشرب م شجرة فیقول أي رب أدنني من ھذه الشجرة فألستظل بظلھ
ھ                ھ فیدنی ھ علی اال صبر ل رى م ھ ی ذره ألن ھ یع ا ورب سألھ غیرھ أعطیتكھا سألتني غیرھا فیقول ال یا رب ویعاھده أن ال ی

ن     منھا فیستظل بظلھا ویشرب م     ن مائھا ثم ترفع لھ شجرة ھي أحسن من األولى فیقول أي رب أدنني من ھذه ألشرب م
ا    ك منھ ي إن أدنیت ول لعل ا فیق سألني غیرھ دني أن ال ت م تعاھ ن آدم أل ا ب ول ی ا فیق ألك غیرھ ا ال أس تظل بظلھ ا وأس مائھ

شرب       تسألني غیرھا فیعاھده أن ال یسألھ غیرھا وربھ یعذره ألنھ یرى ماال صبر لھ عل         ا وی ستظل بظلھ ا فی ھ منھ ھ فیدنی ی
ا وأشرب        ذه ألستظل بظلھ من مائھا ثم ترفع لھ شجرة عند باب الجنة ھي أحسن من األولیین فیقول أي رب أدنني من ھ
ھ              ا ورب ذه ال أسألك غیرھ ا رب ھ ى ی ال بل ا ق سألني غیرھ من مائھا ال أسألك غیرھا فیقول یا بن آدم ألم تعاھدني أن ال ت

 یرى ماال صبر لھ علیھا فیدنیھ منھا فإذا أدناه منھا فیسمع أصوات أھل الجنة فیقول أي رب أدخلنیھا فیقول یا      یعذره ألنھ 
ن     بن آدم ما یصریني منك أیرضیك أن أعطیك الدنیا ومثلھا معھا قال یا رب أتستھزئ مني وأنت رب العالمین فضحك ب

م تضحك   مسعود فقال أال تسألوني مم أضحك فقالوا مم تضحك قال       ھكذا ضحك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالوا م
ي            ك ولكن یا رسول اهللا قال من ضحك رب العالمین حین قال أتستھزئ مني وأنت رب العالمین فیقول إني ال أستھزئ من

  على ما أشاء قادر 
    

ن                 ] ١٨٨ [  د ع ن محم ر ب دثنا زھی ر ح ي بكی ن أب ى ب دثنا یحی ن      حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح ي صالح ع ن أب  سھیل ب
ة رجل                  ة منزل ى أھل الجن ال إن أدن لم ق ھ وس دري أن رسول اهللا صلى اهللا علی النعمان بن أبي عیاش عن أبي سعید الخ
ا                      ي ظلھ شجرة أكون ف ذه ال ى ھ دمني إل ال أي رب ق ھ شجرة ذات ظل فق ل ل ة ومث ل الجن ار قب صرف اهللا وجھھ عن الن

ذكره اهللا    وساق الحدیث بنحو حدیث بن مسعود ولم     ھ وی دیث وزاد فی  یذكر فیقول یا بن آدم ما یصریني منك إلى آخر الح
ن الحور                 اه م ھ زوجت دخل علی ھ فت دخل بیت م ی ال ث ھ ق ك وعشرة أمثال سل كذا وكذا فإذا انقطعت بھ األماني قال اهللا ھو ل

  ا أعطیت العین فتقوالن الحمد هللا الذي أحیاك لنا وأحیانا لك قال فیقول ما أعطي أحد مثل م
    

حدثنا سعید بن عمرو األشعثي حدثنا سفیان بن عیینة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغیرة  ] ١٨٩ [ 
بن شعبة روایة إن شاء اهللا ح وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفیان حدثنا مطرف بن طریف وعبد الملك بن سعید سمعا 

على المنبر یرفعھ إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال وحدثني بشر الشعبي یخبر عن المغیرة بن شعبة قال سمعتھ 
بن الحكم واللفظ لھ حدثنا سفیان بن عیینة حدثنا مطرف وابن أبجر سمعا الشعبي یقول سمعت المغیرة بن شعبة یخبر بھ 

نة منزلة قال ھو رجل الناس على المنبر قال سفیان رفعھ أحدھما أراه بن أبجر قال سأل موسى ربھ ما أدنى أھل الج
یجيء بعدما أدخل أھل الجنة الجنة فیقال لھ ادخل الجنة فیقول أي رب كیف وقد نزل الناس منازلھم وأخذوا أخذاتھم 
فیقال لھ أترضى أن یكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا فیقول رضیت رب فیقول لك ذلك ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ 

ول ھذا لك وعشرة أمثالھ ولك ما اشتھت نفسك ولذت عینك فیقول رضیت رب قال فقال في الخامسة رضیت رب فیق
رب فأعالھم منزلة قال أولئك الذین أردت غرست كرامتھم بیدي وختمت علیھا فلم ترعین ولم تسمع أذن ولم یخطر 

  }  فال تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعین { على قلب بشر قال ومصداقة في كتاب اهللا عز وجل 
  
  :فتذكرنا بحدیث محمدي عن فترة خروج المسیح الدجال، أما بالنسبة لمسألة أنھم یتغذون على الشكینة: خامسًا -

  
  :قال أبو عبد اهللا بن ماجھ 
  

شیباني           ي زرعة ال ن أب ع، ع ي راف ع أب ن راف حدثنا علي بن محمد بن ماجھ، حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن إسماعیل ب
دَّثَناُه           :  أبي أمامة الباھلي قال   یحیى بن أبي عمرو، عن     دیثًا َح ھ ح ُر ُخْطَبِت ان أكث لم فك ھ وس ا رسول اهللا صلى اهللا علی خطبن
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دجال، وِإن  : "عن الدجال وَحذَّْرَناُه فكاَن من قولھ أْن َقالَ    ِإنَُّھ لم تكن ِفْتَنٌة في اَألرض ُمْنُذ َذَرأ اللَُّھ ُذرِّیَّة آَدَم أْعَظَم من فتنة ال
ین             اهللا لَ  ا ب ِإن یخرج وأن َة، ف یكم َال َمَحاَل م، وھو خارج ف تم آخُر األَم ْم َیْبَعْث نبّیًا إال َحذََّر من الدجال، وأنا آخر األنبیاء وَأن

أْظھِرُكم فأنا َحِجیٌج لكل مسلم، وِإن یخرج من بعدي فكل َحِجیُج َنْفِسِھ، واهللا َخِلیفتي على كل مسلم، وِإنھ یخرج من َخلَّة بین 
دأ  . شام والعراق فَیِعیُث یمینًا وِشماًال، ال یا عباد اهللا أیھا الناس فاثُبُتوا، وِإني َسأِصُفھ لكم ِصَفَة لم َیِصْفھا ِإیَّاه نبيٌّ َقْبلي، ِإنَُّھ َیْب

یس     أنا رّبكم، َوَال َتَرْوَن ربكم حتى َتُموتوا، وِإ: أنا َنبي وال َنِبيَّ َبْعِدي، ُثّم ُیثنِّي فیقول : َفَیقوُل م عزَّ وجل ل نَّھ َأعوُر وِإن ربك
اراً                  ًة ون ھ جنَّ ھ أن مع ن فتنت ٍب، وِإن م ر كات ٍب وغی رُؤه كل مؤمن كات افٌر یق ھ ك ٌة   . بأعوَر، وإنھ َمكُتوٌب بین عینی اُره َجّن فن

 َعَلْیِھ َبْردًا َوَسالمًا كما كانت الناُر على ِإبراِھیَم، وِإن َوَجنَُّتُھ نار، فمن اْبُتِلَي ِبَناِرِه َفْلَیْسَتغْث ِباللَِّھ ولیقرْأ َفَواِتَح الكْھَف َفَتُكونَ      
ي صورة      : فیقول لھ؟ ِمن فتنتھ أن یقول ألعراِبّي َأرَأیت ِإن َبَعثث لك َأَباَك وأمََّك أتشھد أنِّي ربُّك  ُھ شیطانان ف ْل َل َنَعْم، َفَیَتًمّث

ن من فتنتھ أن ُیًسّلَط على َنفس واحدة فیقتلھا َیْنُشُرھا بالِمْنَشاِر ثم ُیْلِقیھا شقَّتین،  أبیھ وأمھ فیقوالن یا ُبَنّي اتَِّبْعُھ فإنھ ربُّك، وإ      
ي  : فیقول؟ من ربك: ثم یقول انظروا إلى َعْبِدي فإني أبَتِعُثُھ اآلن، ثم یزعم أن لھ ربًا غیري، فَیْبَعُثُھ اهللا فیقول لھ الخبیث   ربِّ

  ".واللَِّھ ما كنُت َبْعُد أشدَّ َبِصیَرًة ِبَك منِّي الیوَماللَُّھ، وأنت عدّو اللَِّھ الدجاُل 
ال          ي سعید ق ن أب ة، ع : قال أبو الحسن یعني علي بن محمد، فحدثنا المحاربّي حدثنا عبید اهللا بن الولید الوصالي، عن عطی

  ".ذاك الرجُل أرفُع أمَّتي درجًة في الجّنِة: "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ي  .  أبو سعید ما كنا نرى ذلك الرجل إال عمر بن الخطاب حتى مضى لسبیلھ قال: قال قال المحاربي ثم رجعنا إلى حدیث أب

من فتنتھ أن یأمر السماَء أْن ُتْمِطَر فتمطَر، ویأمَر األرض أن ُتْنِبَت فُتنبت، وِإن من فتنتھ أن یمر بالحي فیكذبونھ  : رافع قال 
أمر األرض أن           فال تبقى لھم َساِئمٌة إال ھلكت،     َر فتمطر وی سماَء أن ُتْمِط أمر ال الحي فیصدقونھ فی ھ أن یمر ب ن فتنت  وإن م

ھ ال         ُروعًا وِإن َر، وأَدرَُّه ُض دَّه َخَواِص ھ، وأَم تنبت فتنبت، حتى تروح علیھم مواِشیِھم من یومھم ذلك أسمَن ما كاَنْت وأعظم
ھ إال مكّ   ر علی ھ وَظَھ یئًا إال َوِطَئ ن األرض ش ى م ة    یبق ھ المالئك ا ِإّال لقیت ن ِنَقاِبِھم ب م ن َنق ا ِم ھ ال َیأتیھم ة، فإن َة والمدین

افق                ى من ال یبق اٍت ف الث رَجَف ا ث ة بأھلھ ُف المدین بالسیوف َصْلَتًة حتى ینزل عند الطریب األحمر عند منقطع السْبَخِة َفَتْرُج
ریٍك          وال منافقة إال َخَرج إلیھ َفُینقى الَخَبث منھا كما ُینقَّى ا      ت أّم َش ْوَم الخالص، فقال وُم َی َك اْلی ْدَعى َذِل د َوُی َث الحدی لكیُر َخَب

اُمُھْم     : قال؟ یا رسول اهللا فأْیَن العرُب َیوَمِئٍذ: ابنُة أبي اْلَعْسَكر  ا ِإَم ُھْم َقِلیٌل وُجلُھْم ببیت المقِدس وِإَماُمُھْم رجٌل صالٌح ، فبینم
ضُع            قْد َتَقدََّم َفًصّلى الُصبَح إذ     صّلي، فی سى ُی م عی ّدَم بھ رى لیتق اُم یمشي الَقْھَق  نزل علیھم ِعیسى ابُن َمْرَیَم، َفَرَجَع ذلك اِإلَم

ھ       ول ل ھ فیق ین كتفی ال            : عیسى علیھ الصالة والسالم یده ب إذا انصرَف ق امھم ف م إم ْت، فیصلي بھ ك أقیَم ا ل َصلِّ فإنھ دَّْم َف َتَق
دجال َذاب     أِقیُموا الباَب َفُیْفَتُح وَ   : عیسى ھ ال َوَراَءه الدجاُل َمَعُھ سبعون ألف یھوديٌّ ُكلُُّھم ذو سْیف ُمَحلَّى وساج، فإذا نظر إلی

ا : كما یذوُب الِملُح في الماء وینطلق ھاِربًا ویقول عیسى   شرقي      ؟ إن لي فیك َضْرَبًة َلْن َتْسبَقني ِبھ داِر ال اِب ال َد ب ھ عن فیْدِرُك
اِئَط          فیقتلھ َفَیھِزُم اللَُّھ الی    َجَر َوَال َح َر َوَال َش شيء، َال َحَج ُھ ال ھوَد َفَال َیْبقى َشيء ِبَھا َخَلَق اللَُّھ َیَتَوارى ِبِھ َیھوديٌّ إال أنَطَق اللَّ

، قال رسول اهللا صلى اهللا  یا عبد اهللا المسلم ھذا یھوديٌّ َفَتَعاَل فاْقُتْلُھ: َوَال دابََّة إال الَغْرَقَدة فِإنھا من َشَجِرِھْم َال َتْنِطُق إال قال     
ِھ قصیرٌة یصبح            : "علیھ وسلم  ِة، وآخر أیاِم شھرُ كالجمع شھر، وال سنُة كال وِإن أیاِمھ أربعون سنًة السنُة كنصف السنِة، وال

صارِ      : أحدكم على باب المدینة فما یصل إلى بابھا اآلخر حتى ُیْمسي، فقیل لھ یا رسول اهللا  ام الِق َك األّی ي تل ف نصلي ف ؟ كی
  ".َتقُدُروَن فیھا للَصالِة كما تقدرونھ في ھذه األیام الطوال ثم صّلوا: الق

لم     ُل              : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس صلیَب وَیْقت ُدق ال ْسطًا ی ًا ِق ْدًال وِإمام ًا َع ي َحَكم ي أمَّت ریَم ف ُن م سى اب وَننَّ عی ِلَیك
ة    الخنزیَر وَیَضُع الجزیَة ویترك الصَّدقَة فال تسعى على ش    ِة كل ذي ُجمَّ اٍة وال بعیٍر، ویرَفع الشحناء والتباغَض وینزع ُجمَّ

أل                           ا، وتم ُھ َكلبھ نم كأنَّ ي الغ ذئب ف ون ال ضرُّه ویك ال َی د ف د األس ر الولی ُضرُّه، وینف ال َت ة ف م الحّی ي َف حتى یدخل الولید یده ف
ریٌش     وتكون الكلَمُة واحًة ؟ األْرُض من الّسْلم كما یمأل االناء من الماءِ    ْسَلُب ق ا، وَت رب أوَزارھ فال یعبُد ِإال اللَُّھ، وَتضُع اْلَح

ُر           فْلَكَھا وتكوُن األرض َكَعاُثور الِفّضَة َیْنُبُت َنَباتھا كعھد آدَم حتى یجتِمع النََّفُر على الِقْطِف من الِعَنِب َفْلُیْشِبُعُھْم ویجتمع النََّف
و  وَن الثَّ ْشبعھْم، ویك ِة َفُت ى الرَمان ول اهللا   عل ا رس ل ی دریھمات قی َرُس بال ون الف ال، ویك ن الم ذا م ذا وك ْرخُص : ر بك ا ُی َوَم

وإن قبل خروج الدجال ثالث سنوات  : لحرث األرض كّلھا: قال؟ فما ُیْغلي الثور: ال یركب لحرب أبدًا قیل لھ   : قال؟ الفرَس
أمر     شداٍد یصیب الناس فیھا جوٌع شدیٌد یأمر اللَُّھ السماء أن َتْحِبَس          م ی ا، ث َث نباِتھ ثلَث مطِرھا، ویأمَر األرَض أن َتْحِبَس ثل

ِة فتحبُس                سنِة الثالث ي ال سماَء ف أمر ال م ی ا، ث ث نَباِتھ أمر األرَض فتحبُس ثل ا وی السماء في السنِة الثانیة فتحبُس ثلثي َمَطِرھ
ال تُ          ا ف داَتھا كلَّھ ا        مطرھا كلَُّھ َفَال َتْقطر قطرًة، ویأمر األرض فتحبُس َن ٍف إال ھلكت إال م ى ذاُت ظْل ال تبق َت خضراَء، ف ْنِب

ل اء اهللا، فقی ان: ش ك الزم ي ذل اس ف یش الن ا ُیع ال؟ م رى  : ق یھم ُمْج ك عل ري ذل ُد ویج سبیُح والتحمی ر والت ُل والتكبی التھلی
 ".الطعام



 ٥٢٨

ول ینبغي أن ی              رحمن المحاربي یق د ال ى    قال ابن ماجھ سمعت أبا الحسن الطنافسي یقول، سمعت عب دیث إل ذا الح دفع ھ
  ةن في الكّتاب انتھى سیاق ابن ماجالمؤدب حتى یعلمھ الصبیا

  
م         وقد وردت مسألة الغذاء بالتسبیح والحمد في    ذي یعل رأي ال ًا لل ي وفق الم اآلت ي الع كثیر من الكتب األبوكریفیة خاصة ف

   .ربیینبعدم وجود متع حسیة بل روحیة فقط وفقًا لبعض مذاھب ال
  
  :وبالنسبة لتسبیح المؤمنین األتقیاء في الجنة هللا بال انقطاع، فھذا نفس كالم محمد: سادسًا -
  

  :روى البخاري
  

 َقاَل َقاَل  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َھمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ-  ٣٢٤٥
َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأوَُّل ُزْمَرٍة َتِلُج اْلَجنََّة ُصوَرُتُھْم َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َلا َیْبُصُقوَن ِفیَھا َوَلا 

ُھْم ِمْن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َوَمَجاِمُرُھْم اْلَأُلوَُّة َوَرْشُحُھْم اْلِمْسُك َوِلُكلِّ َواِحٍد َیْمَتِخُطوَن َوَلا َیَتَغوَُّطوَن آِنَیُتُھْم ِفیَھا الذََّھُب َأْمَشاُط
َسبُِّحوَن اللََّھ ِمْنُھْم َزْوَجَتاِن ُیَرى ُمخُّ ُسوِقِھَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمْن اْلُحْسِن َلا اْخِتَلاَف َبْیَنُھْم َوَلا َتَباُغَض ُقُلوُبُھْم َقْلٌب َواِحٌد ُی

  ُبْكَرًة َوَعِشیا
  

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َحدََّثَنا َأُبو الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ -  ٣٢٤٦
ْمَرٍة َتْدُخُل اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َوالَِّذیَن َعَلى ِإْثِرِھْم َكَأَشدِّ َكْوَكٍب ِإَضاَءًة َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأوَُّل ُز

اِحَدٍة ِمْنُھَما ُیَرى ُمخُّ َساِقَھا ِمْن ُقُلوُبُھْم َعَلى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َلا اْخِتَلاَف َبْیَنُھْم َوَلا َتَباُغَض ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َزْوَجَتاِن ُكلُّ َو
َوَراِء َلْحِمَھا ِمْن اْلُحْسِن ُیَسبُِّحوَن اللََّھ ُبْكَرًة َوَعِشیا َلا َیْسَقُموَن َوَلا َیْمَتِخُطوَن َوَلا َیْبُصُقوَن آِنَیُتُھْم الذََّھُب َواْلِفضَُّة َوَأْمَشاُطُھْم 

 اْلَأُلوَُّة َقاَل َأُبو اْلَیَماِن َیْعِني اْلُعوَد َوَرْشُحُھْم اْلِمْسُك َوَقاَل ُمَجاِھٌد اْلِإْبَكاُر َأوَُّل اْلَفْجِر َواْلَعِشيُّ َمْیُل الذََّھُب َوَوُقوُد َمَجاِمِرِھْم
  الشَّْمِس ِإَلى َأْن ُأَراُه َتْغُرَب

  
  :وروى مسلم

  
ن           ] ٢٨٣٤[  دثنا معمر ع رزاق ح د ال دثنا عب ن           حدثنا محمد بن رافع ح رة ع و ھری دثنا أب ا ح ذا م ال ھ ھ ق ن منب ام ب ھم

ة صورھم             ج الجن لم أول زمرة تل ھ وس رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فذكر أحادیث منھا وقال رسول اهللا صلى اهللا علی
ذھب والفضة                       ن ال تھم وأمشاطھم م ا آنی ا وال یمتخطون وال یتغوطون فیھ در ال یبصقون فیھ ة الب ر لیل على صورة القم

ن الحسن ال اختالف      ومجامر ھم من األلوة ورشحھم المسك ولكل واحد منھم زوجتان یرى مخ ساقھما من وراء اللحم م
  بینھم وال تباغض قلوبھم قلب واحد یسبحون اهللا بكرة وعشیا 

    
ا جر          ] ٢٨٣٥ [  ال إسحاق أخبرن دثنا وق ان ح ال عثم ر  حدثنا عثمان بن أبي شیبة وإسحاق بن إبراھیم واللفظ لعثمان ق ی

شربون        ا وی أكلون فیھ ة ی عن األعمش عن أبي سفیان عن جابر قال سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن أھل الجن
وال یتفلون وال یبولون وال یتغوطون وال یمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك یلھمون التسبیح     

  والتحمید كما تلھمون النفس 
    
ني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كالھما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن       وحدث ] ٢٨٣٥[ 

ا                ة فیھ لم یأكل أھل الجن ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی بن جریج أخبرني أبو الزبیر أنھ سمع جابر بن عبد اهللا یقول ق
ا     ویشربون وال یتغوطون وال یمتخطون وال یبولون ولكن طعامھم ذاك جش    د كم سبیح والحم ون الت اء كرشح المسك یلھم

  یلھمون النفس قال وفي حدیث حجاج طعامھم ذلك 
    

ي صلى             ] ٢٨٣٥ [  ن النب ن جابر ع ر ع و الزبی ي أب وحدثني سعید بن یحیى األموي حدثني أبي حدثنا بن جریج أخبرن
  لنفس اهللا علیھ وسلم بمثلھ غیر أنھ قال ویلھمون التسبیح والتكبیر كما یلھمون ا



 ٥٢٩

  :فتذكرنا باآلیة القرآنیة، أما عن مسألة رؤیة المؤمنین هللا:  رابعًا-
  
: القیامة} )٢٥(َتُظنُّ َأْن ُیْفَعَل ِبَھا َفاِقَرٌة ) ٢٤(َوُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َباِسَرٌة ) ٢٣(ِإَلى َربَِّھا َناِظَرٌة ) ٢٢(ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة {

٢٥- ٢٢  
  

  :لبخاريومن مرویات محمد عند ا
  

حدثنا اللیث بن سعد، عن خالد بن یزید، عن سعید ابن أبي ھالل، عن زید، عن عطاء :  بن بكیر حدثنا یحیى- ٧٤٣٩
  :بن یسار، عن أبي سعید الخدري قال

ال، : قلنا). ھل تضارُّون في رؤیة الشمس والقمر إذا كانت صحوًا: (اهللا، ھل نرى ربنا یوم القیامة؟ قالیا رسول :  قلنا
لیذھب كل قوم إلى : ینادي مناد: (ثم قال). فإنكم ال تضارُّون في رؤیة ربكم یومئذ إال كما تضارُّون في رؤیتھما: (قال

ما كانوا یعبدون، فیذھب أصحاب الصلیب مع صلیبھم، وأصحاب األوثان مع أوثانھم، وأصحاب كل آلھة مع آلھتھم، 
بَّرات من أھل الكتاب، ثم یؤتى بجھنم ُتعرض كأنھا سراب، فیقال حتى یبقى من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، وُغ

نرید : كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ قالوا: كنا نعبد عزیر ابن اهللا، فیقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: للیھود
كنا نعبد المسیح ابن اهللا، :  فیقولونما كنتم تعبدون؟: ثم یقال للنصارى. اشربوا، فیتساقطون في جھنم: أن تسقینا، فیقال

اشربوا، فیتساقطون، حتى یبقى : نرید أن تسقینا، فیقال: كذبتم، لم یكن هللا صاحبة وال ولد، فما تریدون؟ فیقولون: فیقال
الیوم، فارقناھم ونحن أحوج منَّا إلیھ : ما یحبسكم وقد ذھب الناس؟ فیقولون: من كان یعبد اهللا، من بر أو فاجر، فیقال لھم

فیأتیھم الجبَّار في صورة غیر صورتھ : لیلحق كل قوم بما كانوا یعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال: وإنا سمعنا منادیا ینادي
ھل بینكم وبینھ آیة تعرفونھ، : أنت ربنا، فال یكلمھ إال األنبیاء، فیقول: أنا ربكم، فیقولون: التي رأوه فیھا أول مرة، فیقول

فیكشف عن ساقھ، فیسجد لھ كل مؤمن، ویبقى من كان یسجد هللا ریاء وسمعة، فیذھب كیما یسجد فیعود الساق، : فیقولون
َمْدَحَضٌة َمِزلٌَّة، : (یا رسول اهللا، وما الجسر؟ قال: قلنا). ظھره طبقًا واحدًا، ثم یؤتى بالجسر فُیجعل بین ظھري جھنم

السعدان، المؤمن علیھا كالطرف : كون بنجد، یقال لھاعلیھ خطاطیف وكاللیب، وحسكة مفلطحة لھا شوكة عقیفة، ت
وكالبرق وكالریح، وكأجاوید الخیل والركاب، فناج مسلَّم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جھنم، حتى یمر آخرھم 
 یسحب سحبًا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبین لكم ِمَن المؤمن یومئذ للجبار، وإذا رأوا أنھم قد نجوا، في

اذھبوا فمن : ربنا إخواننا، كانوا یصلون معنا، ویصومون معنا، ویعملون معنا، فیقول اهللا تعالى: إخوانھم، یقولون
وجدتم في قلبھ مثقال دینار من إیمان فأخرجوه، ویحرِّم اهللا صورھم على النار، فیأتونھم وبعضھم قد غاب في النار إلى 

اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار : وا، ثم یعودون، فیقولقدمھ، وإلى أنصاف ساقیھ، فُیخرجون من عرف
اذھبوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال ذرة من إیمان فأخرجوه، : فأخرجوه، فُیخرجون من عرفوا ثم یعودون، فیقول

. }ة یضاعفھاإن اهللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تك حسن{: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: قال أبو سعید). فُیخرجون من عرفوا
بقیت شفاعتي، فیقبض قبضة من النار، فیخرج أقوامًا قد امُتِحشوا، : فیشفع النبیون والمالئكة والمؤمنون، فیقول الجبار(

ماء الحیاة، فینبتون في حافتیھ كما تنبت الِحبَّة في حمیل السیل، قد رأیتموھا إلى : فلیقون في نھر بأفواه الجنة یقال لھ
جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منھا كان أخضر، وما كان منھا إلى الظل كان أبیض، جانب الصخرة، إلى 

ھؤالء عتقاء الرحمن، أدخلھم : فیخرجون كأنھم اللؤلؤ، فیجعل في رقابھم الخواتیم، فیدخلون الجنة، فیقول أھل الجنة
  . )لكم ما رأیتم ومثلھ معھ: الجنة بغیر عمل عملوه، وال خیر قدموه، فیقال لھم

  
 َحدََّثَنا اْلُحَمْیِديُّ َقاَل َحدََّثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َعْن َقْیٍس َعْن َجِریِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َقاَل ُكنَّا ِعْنَد -  ٥٥٤

ْعِني اْلَبْدَر َفَقاَل ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َھَذا اْلَقَمَر َلا ُتَضامُّوَن ِفي النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَنَظَر ِإَلى اْلَقَمِر َلْیَلًة َی
ْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع َوَسبِّْح ِبَح{ُرْؤَیِتِھ َفِإْن اْسَتَطْعُتْم َأْن َلا ُتْغَلُبوا َعَلى َصَلاٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَھا َفاْفَعُلوا ُثمَّ َقَرَأ

  َقاَل ِإْسَماِعیُل اْفَعُلوا َلا َتُفوَتنَُّكْم}الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب
  

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا َیْحَیى َعْن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َقْیٌس َقاَل ِلي َجِریُر ْبُن َعْبِد اللَِّھ ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ- ٥٧٣
َوَسلََّم ِإْذ َنَظَر ِإَلى اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َفَقاَل َأَما ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َھَذا َلا ُتَضامُّوَن َأْو َلا ُتَضاُھوَن ِفي ُرْؤَیِتِھ َفِإْن 



 ٥٣٠

َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس {ْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَھا َفاْفَعُلوا ُثمَّ َقاَلاْسَتَطْعُتْم َأْن َلا ُتْغَلُبوا َعَلى َصَلاٍة َق
  }َوَقْبَل ُغُروِبَھا

  
َل ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ  َحدََّثَنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َحدََّثَنا َخاِلٌد َوُھَشْیٌم َعْن ِإْسَماِعیَل َعْن َقْیٍس َعْن َجِریٍر َقا-  ٧٤٣٤

َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإْذ َنَظَر ِإَلى اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َقاَل ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َھَذا اْلَقَمَر َلا ُتَضاُموَن ِفي ُرْؤَیِتِھ َفِإْن اْسَتَطْعُتْم 
  َعَلى َصَلاٍة َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَصَلاٍة َقْبَل ُغُروِب الشَّْمِس َفاْفَعُلواَأْن َلا ُتْغَلُبوا

  

 َحدََّثَنا ُیوُسُف ْبُن ُموَسى َحدََّثَنا َعاِصُم ْبُن ُیوُسَف اْلَیْرُبوِعيُّ َحدََّثَنا َأُبو ِشَھاٍب َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن -  ٧٤٣٥
 ي َحاِزٍم َعْن َجِریِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم ِعَیاًناَقْیِس ْبِن َأِب

  

ْبُن ِبْشٍر َعْن َقْیِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم َحدََّثَنا َجِریٌر  َحدََّثَنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُحَسْیٌن اْلُجْعِفيُّ َعْن َزاِئَدَة َحدََّثَنا َبَیاُن -  ٧٤٣٦
َقاَل َخَرَج َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْیَلَة اْلَبْدِر َفَقاَل ِإنَُّكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َكَما َتَرْوَن َھَذا َلا ُتَضاُموَن 

 َیِتِھِفي ُرْؤ
  

  :وروى اإلمام مسلم بن الحجاج في صحیحھ
  
حدثنا عبید اهللا بن عمر بن میسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مھدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن  ] ١٨١[ 

ول اهللا ت          ال یق ة ق ة الجن ارك  عبد الرحمن بن أبي لیلى عن صھیب عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال إذا دخل أھل الجن ب
ا                ال فیكشف الحجاب فم ار ق ن الن ا م ة وتنجین دخلنا الجن م ت ا أل یض وجوھن م تب ون أل دكم فیقول یئا أزی دون ش الى تری وتع

  أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز وجل 
  

  :وقد قال اإلمام أحمد
  

، عن صھیب، أن رسول اهللا صلى  حدثنا عفان، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي سلمة
إذا أدخل أھل الجنة الجنة، وأھل النار النار، نادى : "وقال ".ِلّلِذیَن أْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزیادٌة: "اهللا علیھ وسلم تال ھذه اآلیة

بیض وجوھنا، ألم تثقل موازیننا، وت؟ وما ھو: إن لكم عند اهللا وعدًا یرید أن ینجزكموه، فیقولون: یا أھل الجنة: مناد
فیكشف لھم الحجاب، فینظرون إلیھ، فواهللا ما أعطاھم اهللا شیئًا أحب إلیھم من : قال؟ ویدخلنا الجنة، ویزحزحنا عن النار

  .من حدیث حماد بن سلمة: وھكذا رواه مسلم. النظر إلیھ وال أقر ألعینھم

  
  :اجةوروى اإلمام ابن ماجة واإلمام الترمذي واإلمام أحمد، واللفظ البن م

  
 َحدََّثَنا َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َحجَّاٌج َحدََّثَنا َحمَّاٌد َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْیَلى َعْن ُصَھْیٍب - ١٨٣

  َقاَل
َوَقاَل ِإَذا َدَخَل َأْھُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوَأْھُل  }ِللَِّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة {  َةَتَلا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َھِذِه اْلآَی

 َأَلْم ُیَثقِّْل اللَُّھ َمَواِزیَنَنا النَّاِر النَّاَر َناَدى ُمَناٍد َیا َأْھَل اْلَجنَِّة ِإنَّ َلُكْم ِعْنَد اللَِّھ َمْوِعًدا ُیِریُد َأْن ُیْنِجَزُكُموُه َفَیُقوُلوَن َوَما ُھَو
َوُیَبیِّْض ُوُجوَھَنا َوُیْدِخْلَنا اْلَجنََّة َوُیْنِجَنا ِمْن النَّاِر َقاَل َفَیْكِشُف اْلِحَجاَب َفَیْنُظُروَن ِإَلْیِھ َفَواللَِّھ َما َأَعَطاُھْم اللَُّھ َشْیًئا َأَحبَّ ِإَلْیِھْم 

  ِھ َوَلا َأَقرَّ ِلَأْعُیِنِھْمِمْن النََّظِر َیْعِني ِإَلْی
  

  حدیث صحیح
  
  

  



 ٥٣١

فتذكرنا بالشجرة التي یسیر الرجل ،  أما مسألة الشجرة التي یستغرق المرء للدوران حول جذعھا خمسمئة عام: خامسًا-
  :في ظلھا مئة عام كما وردت في أحادیث محمد

  
  :فروى البخاري 

  
َثَنا ُفَلْیُح ْبُن ُسَلْیَماَن َحدََّثَنا ِھَلاُل ْبُن َعِليٍّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن َحدَّ-  ٣٢٥٢

ِكُب ِفي ِظلَِّھا ِماَئَة َسَنٍة َواْقَرُءوا ِإْن َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َلَشَجَرًة َیِسیُر الرَّا
  }َوِظلٍّ َمْمُدوٍد{ِشْئُتْم 

  
 َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َیْبُلُغ ِبِھ النَِّبيَّ -  ٤٨٨١

َوِظلٍّ { لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َشَجَرًة َیِسیُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّھا ِماَئَة َعاٍم َلا َیْقَطُعَھا َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم َص
  }َمْمُدوٍد 

  

  
  :ورواه مسلم

  
ي سعید الم               ] ٢٨٢٦[  ن أب ن سعید ب ن رسول اهللا         حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا لیث ع رة ع ي ھری ن أب ھ ع ن أبی ري ع قب

  صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال إن في الجنة لشجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة سنة 
    
ي                    ] ٢٨٢٦[  ن أب ن األعرج ع اد ع ي الزن ن أب رحمن الحزامي ع د ال ن عب ي ب رة یعن دثنا المغی ن سعید ح حدثنا قتیبة ب

  ھ وزاد ال یقطعھا ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بمثل
   
ة،   ) قدوم المسیح(قول النص الھاجادي تعبیر      : سابعًا - ذ البدای یكشف لنا كعلماء أدیان كل شيء، وألشرح ھذا للقارئ من

سیح المنتظر            ن صفات الم دیم    فقد عملت دراسة ع د الق ي العھ ن صفات شخصیة عسكریة        ف دتھن كلھ ود فوج دى الیھ ل
ود      م وتق دًا لل     الیمحاربة تحارب كل األم دول قائ ل ال ل ك ود وتحت ود  ھ ة   یھ شر الیھودی ي     وین م ف داتھم وأحالمھ حسب معتق

نصوص كتابھم المقدس، وفي الواقع لو نظرنا الدعاآت یسوع بن مریم أنھ ھو ذلك المسیح المبشر بھ في التوراة لوجدنا      
 یثبت أن المسیح عیسى الذي نادى أن كاذب قطعًا، لو ذكر محمد شخصیة المسیح الیھودي العسكریة المنتظرة فإنھ بذلك     

  .لإلیمان بھ كاذب ولیس ھو
  

فما الحل؟ وھو یرید إدخال تلك العقیدة المتفائلة ضمن دینھ الجدید اإلسالم كأمل ألمتھ في أوقات الشدائد واألزمات، إذن         
د      دخل عقی د العسكري   یعترف بشخصیة المسیح بن مریم لیحاول استقطاب المسیحیین، ولیستقطب الیھود وكذلك لی ة القائ

ت دراسة تفصیلیة               د أجری المنتظر الذي ینصر األمة وتنتصر في عھده اخترع شخصیة جدیدة ھي المھدّي المنتظر، وق
ن            سى م رع ی وذا وف سأعرضھا فیما بعد عن صفات المسیح الیھودي المبشر بھ في كتاب الیھود والذي من نسل سبط یھ

داث    یھوذا وصفات عصره القادم األسطوري وأنھن       كلھن ھن نفس الصفات التي وصف محمد بھا المھدي المنتظر وأح
ع     عصره المنتظرة الحربیة وصفات عصره األسطوریة، وسأعرض ھذا البحث فیما بعد في كتابي القادم حیث قمت بجم
د، والخالصة شخصیة                ث محم ي أحادی دّي المنتظر ف ا بشخصیة المھ ا ومقارنتھ كل النصوص الیھودیة الموصوف فیھ

ة لمھدّي المنتظر ھي عینھا شخصیة مسیح الیھود المنتظر خروجھ من سبط یھوذا    ا ألیف    .  في الیھودی د ت د یری وألن محم
ي المكي          دي اإلسالمي العرب ون المھ ن ك س المسیحیین على دینھ وربما كذلك لینفي كالم الیھود الذي قد یقولونھ ع ة مقتب

د كت          د الجدی ن العھ ذ ع سمى        شخصیتھ من شخصیة مسیحھم، أخ ا ی ذاب أي كم سیح الك دس فكرة الم سیحیین المق اب الم
ابي             ي كت عندھم النبي الكاذب ورجسة الخراب وضد المسیح وغیرھا من أسماء یطلقونھا علیھ كما سنعرض بالتفصیل ف

د اإلسالم             و عن اره اهللا، فھ شر باعتب دین الب ھ لی د  القادم، وكما أن المسیح عند المسیحیین یعود آخر الزمان لكن كإل  ومحم
رفض                  صلیب وی د اهللا ویكسر ال ھ عب ًا وأن ھ إلھ ن كون سیحیین م ي باطل الم ن لینف یعود كذلك بنفس فكرة معتقد العودة لك

  .إلخ المعتقدات اإلسالمیة.....الجزیة ویقوم بإلغائھا ویجبر كل الناس على اإلسالم وإال القتل لھم ویقتل الخنزیر



 ٥٣٢

   وت والثوروت والثوروت والثورالحالحالح ( ( ( في الھاجادة في الھاجادة في الھاجادةزیززیززیزبھیموث وبھیموث وبھیموث و و و ولویاثانلویاثانلویاثان
   من مصادر معتقدات اإلسالممن مصادر معتقدات اإلسالممن مصادر معتقدات اإلسالم) ) )  في األحادیث في األحادیث في األحادیثوالطیروالطیروالطیر

   
  : نقرأLEVIATHAN AND BEHEMOTH) بھیموثلویاثان و(الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان في 

   
، األول بمعنى إسطوانّي أو ملفوف، واالسم اآلخر ھو ٤١و٤٠اسم حیوانین أو وحشین عمالقین یوصفان في سفر أیوب 

  . في اللغة العبریةصیغة الجمع لبھیمة
  

  في الكتاب المقدس
  

یحتوي الكتاب المقدس على أوصاف أسطوریة للحیوانین، واالستنتاج أن ھذین الحیوانین لیسا حقیقیین، رغم محاولة    
ائن             ان كك أن البھیموث ھو فرس النھر، یوصف اللویاث القول ب ة ك بعض الباحثین الكتابیین مطابقتھما مع حیوانات معین

ٍة؟      ٢َأَتْصَطاُد َلِوَیاَثاَن ِبِشصٍّ، َأْو َتْضَغُط ِلَساَنُھ ِبَحْبل؟  «١(ر أیوب   فرید في سف   ُھ ِبِخَزاَم ُب َفكَّ ِھ، َأْم َتْثُق ي َخْطِم َأَتَضُع َأَسَلًة ِف
اللِّیِن؟      ٣ َك ِب ًدا َفَتتَّ    ٤َأُیْكِثُر التََّضرَُّعاِت ِإَلْیَك، َأْم َیَتَكلَُّم َمَع َك َعْھ ُع َمَع ْل َیْقَط ًدا؟    َھ ًدا ُمَؤبَّ َذُه َعْب ْصُفوِر، َأْو    ٥ِخ ُھ َكاْلُع ُب َمَع َأَتْلَع

اِنیِّیَن؟       ٦َتْرِبُطُھ َألْجِل َفَتَیاِتَك؟   ْیَن اْلَكْنَع ِسُموَنُھ َب َرًة، َأْو َیْق ِھ ُحْف صَّیَّاِدیَن َألْجِل ُھ     ٧َھْل َتْحِفُر َجَماَعُة ال ا َوَرْأَس َدُه ِحَراًب ُأل ِجْل َأَتْم
الَ . َضْع َیَدَك َعَلْیھِ  ٨لسََّمِك؟  ِبِإَالِل ا  اِذبٌ    ٩! َال َتُعْد َتْذُكُر اْلِقَت ِھ َك اُء ِب َوَذا الرََّج ِھ؟    . ُھ ًضا ِبُرْؤَیِت بُّ َأْی َجاٍع    ١٠َأَال ُیَك ْن ُش ْیَس ِم َل

 .اَواِت ُھَو ِليَمْن َتَقدََّمِني َفُأوِفَیُھ؟ َما َتْحَت ُكلِّ السََّم١١ُیوِقُظُھ، َفَمْن َیِقُف ِإًذا ِبَوْجِھي؟ 
َتُح  ١٤َمْن َیْكِشُف َوْجَھ ِلْبِسِھ، َوَمْن َیْدُنو ِمْن َمْثَنى َلَجَمِتِھ؟ ١٣. َال َأْسُكُت َعْن َأْعَضاِئِھ، َوَخَبِر ُقوَِّتِھ َوَبْھَجِة ُعدَِّتھِ  «١٢ َمْن َیْف

ةٌ    انُّ مَ  ١٥. ِمْصَراَعْي َفِمِھ؟ َداِئَرُة َأْسَناِنِھ ُمْرِعَب ُرُه َمَج اِتمٍ    َفْخ ْضُغوَطٌة ِبَخ ٌة َم ٌة ُمَحكََّم الرِّیُح َال     ١٦. اِنَع َر، َف سُّ اآلَخ ُد َیَم اْلَواِح
ِصلُ        ١٧. َتْدُخُل َبْیَنَھا  َدًة َال َتْنَف َصاِحِبِھ، ُمَتَلكِّ ِصٌق ِب ا ُمْلَت صُّْبحِ      ١٨. ُكلٌّ ِمْنَھ ُدِب ال اُه َكُھ وًرا، َوَعْیَن ُث ُن ُھ َیْبَع ِھ   ١٩. ِعَطاُس ْن َفِم ِم

ل           ٢٠. َشَراُر َناٍر َتَتَطاَیُر ِمْنھُ   . ْخُرُج َمَصاِبیحُ َت ْن ِمْرَج وٍخ َأْو ِم ْدٍر َمْنُف ْن ِق ُھ ِم اٌن َكَأنَّ ُرُج ُدَخ ِھ َیْخ ْشِعُل   ٢١. ِمْن ِمْنَخَرْی ُسُھ ُی َنَف
ُدوُس   ٢٢. َجْمًرا، َوَلِھیٌب َیْخُرُج ِمْن ِفیھِ     ْولُ ِفي ُعُنِقِھ َتِبیُت اْلُقوَُّة، َوَأَماَمُھ َی ِھ َال      ٢٣. اْلَھ ْسُبوَكٌة َعَلْی َقٌة َم ِھ ُمَتَالِص اِوي َلْحِم َمَط

َسْیُف الَِّذي َیْلَحُقُھ ٢٦. ِمَن اْلَمَخاِوِف َیِتیُھوَن. ِعْنَد ُنُھوِضِھ َتْفَزُع اَألْقِوَیاءُ   ٢٥. َقْلُبُھ ُصْلٌب َكاْلَحَجِر، َوَقاٍس َكالرََّحى    ٢٤. َتَتَحرَُّك
وُم، َوَال ُر ْزَراٌق َوَال ِدْرعٌ َال َیُق ٌح َوَال ِم رِ  ٢٧. ْم اْلُعوِد النَِّخ اَس َك التِّْبِن، َوالنَُّح َد َك ِسُب اْلَحِدی ْوسِ ٢٨. َیْح ُل اْلَق ْسَتِفزُُّه ُنْب . َال َی

دُِّد  . َتْحَتُھ ُقَطُع َخَزٍف َحادٌَّة٣٠. لرُّْمِحَیْحِسُب اْلِمْقَمَعَة َكَقشٍّ، َوَیْضَحُك َعَلى اْھِتَزاِز ا٢٩. ِحَجاَرُة اْلِمْقَالِع َتْرجُع َعْنُھ َكاْلَقشِّ  ُیَم
یِن ى الطِّ ا َعَل اَرةٍ ٣١. َنْوَرًج ْدِر ِعَط َر َكِق ُل اْلَبْح ْدِر، َوَیْجَع ي َكاْلِق َق َیْغِل ُل اْلُعْم جُّ ٣٢. َیْجَع َسُب اللُّ سَِّبیُل َوَراَءُه َفُیْح ِضيُء ال ُی

ْوفِ . یٌرَلْیَس َلُھ ِفي اَألْرِض َنظِ   ٣٣. َأْشَیَب ال    ٣٤. ُصِنَع ِلَعَدِم اْلَخ لِّ ُمَتَع ى ُك ْشِرُف َعَل اءِ      . ُی ي اْلِكْبِرَی لِّ َبِن ى ُك ٌك َعَل َو َمِل .) »ُھ
  ٣٤-١: ٤١أیوب 

َي ُقوَّ ١٦. ُھَوَذا َبِھیُموُث الَِّذي َصَنْعُتُھ َمَعَك َیْأُكُل اْلُعْشَب ِمْثَل اْلَبَقرِ  «١٥(وكذلك البھیموث في سفر أیوب       ِھ،    َھا ِھ ي َمْتَنْی ُھ ِف ُت
ولٌ    ١٨. ُعُروُق َفِخَذْیِھ َمْضُفوَرةٌ . َیْخِفُض َذَنَبُھ َكَأْرَزةٍ  ١٧. َوِشدَُّتُھ ِفي َعَضِل َبْطِنھِ    ٌد َمْمُط ا َحِدی اٍس، ِجْرُمَھ . ِعَظاُمُھ َأَناِبیُب ُنَح

َت  ٢١.  اْلِجَباَل ُتْخِرُج َلُھ َمْرًعى، َوَجِمیَع ُوُحوِش اْلَبرِّ َتْلَعُب ُھَناكَ َألن٢٠َّ. الَِّذي َصَنَعُھ َأْعَطاُه َسْیَفھُ   . ُھَو َأوَُّل َأْعَماِل اهللاِ   ١٩ َتْح
یُض  ٢٣. ُیِحیُط ِبِھ َصْفَصاُف السََّواِقي. ُتَظلُِّلُھ السِّْدَراُت ِبِظلَِّھا  ٢٢. السِّْدَراِت َیْضَطجُع ِفي ِسْتِر اْلَقَصِب َواْلَغِمَقةِ      ُھَوَذا النَّْھُر َیِف

  ٢٤-١٥: ٤٠أیوب ) َھْل ُیْؤَخُذ ِمْن َأَماِمِھ؟ َھْل ُیْثَقُب َأْنُفُھ ِبِخَزاَمٍة؟٢٤. َیْطَمِئنُّ َوَلِو اْنَدَفَق اُألْرُدنُّ ِفي َفِمِھ.  َیِفرُّ ُھَوَفَال
  

ن أن یھزم       ة، ال یمك ك المائی ن   یقدم البھیموث بوضوح كحیوان بدائي، ملك كل الحیوانات البریة، بینما اللویاثان مل ًا م  أی
وب    فر أی ذكر س ا ی ساٌن كم ین إن رح  ،٤١ و٤٠االثن ي  Gunkelیقت وث (Schöpfung und Chaos," p. 62")ف  أن البھیم

ي اللجة             ة تعن ة بابلی ة وھي كلم ة    _واللویاثان ھما الحیوانان البدائیان اللذان یتطابقان مع تعامة البابلی ة العبری ارن بالكلم ق
  .مساعدھا الذي یعني اسمھ الثعبان، في األسطورة البابلیة) باآلرامیة أكنا(وكنجو _ ِتعوم



 ٥٣٣

ة   ائم العبری ة بھ أتي كلم ا ت رًا م ھ كثی ظ أن وث(نالح ودي  ) بھیم اب الیھ ي الكت وث ف ش البھیم یس وح ائم، ول ى البھ بمعن
  .، وغیرھم٢٢: ٧٣، والمزمور ٦: ٣٠، وإشعیا ١٧: ٢المقدس، مثًال حبقوق 

  
  في الكتابات الربینیة

  
ود        ١٢راش یلقوت على سفر التكوینطبقًا لمد ًا للتلم وم الخامس، وطبق ي الی ان ف َق اللویاث ي األصل   (B. B. 74a)فقد ُخِل  ف

ة                ا للمأدب ظ لحمھ ى، وحف ح األنث د ذب الم، فق دمیر الع ى ت ا إل ؤدي تكاثرھم خلق الرب ذكر وأنثى لویاثان، لكن خشیة أن ی
سیح     يء الم د مج صالحین عن ُتقدَّم لل ي س صف الرب . الت ل       ی ستمد ك ھ ت ذي من ان، وال ضخم للویاث م ال ان الحج ي یوحن

َب           : "تقریبًا) الھاجادوت(الھاجادیات   ان ُكِت ا قرن ان لھ ذات مرة ذھبنا في سفینة ورأینا سمكة أخرجت رأسھا من الماء، ك
ي اللویاث          ‘علیھما  وَم فّك ل، وسأدخل الی ة می سكن البحر،طولي ثالثمئ ي ت ات الت  .B. B)" ’انأنا واحد من أوضع المخلوق

l.c.) .   ا          : "یروي الربي دیمي عن الربي یوحنان ة لدرجة أنھ ھ حرارة عظیم ن فم ًا، یرسل م ان جائع عندما یكون اللویاث
سابق  ." (تجعل كل میاه العمق تغلي، وإن وضع رأَسھ في الجنة فلن یتحمل كائن حي رائحتھ  .Bek)وحسب  ). المرجع ال

55b; B. B. l.c.)األبیض المتوسط، ویسقط ماء األردن في فمھ فإنھ یقطن في البحر .  
  

ع           ة م ھ لرحل اء قطع ي أثن ذي ف یمتلك جسم اللویاثان وخاصة عینیھ طاقة إضاءة عظیمة، ھذا كان رأي الربي ألیعازر، ال
ان،       ي اللویاث ن عین الربي یشوع بن الوي، شرح لألخیر عندما ارتعب من ظھور مفاجئ لضوء متألق، الذي ربما نشأ ع

  (.B. B. l.c).). ِعَطاُسُھ َیْبَعُث ُنوًرا، َوَعْیَناُه َكُھُدِب الصُّْبِح١٨ (١٨: ٤١أیوب لمرافقھ إلى كالم وأشار 
  

ت         شبث بخیاشیم األسماك      kilbitورغم قوة اللویثان الفائقة للطبیعة، یخشى اللویاثان من دودة صغیرة تدعى كیلبی ي تت الت
  (Shab. 77b). الضخمة فتقتلھا

  
  لمسیحانّيفي العھد ا

  
وب     ة ألی ة مغالط ى ترجم سیح، باإلشارة إل دوم الم ًا بق ادي مرتبط ي األدب الھاج ان ف رز اللویاث ھ  (٣٠: ٤٠یب ل من یعم

  .)َجَعْلَتُھ َطَعاًما ِللشَّْعِب، َألْھِل اْلَبرِّیَِّة. َأْنَت َرَضْضَت ُرُؤوَس ِلِوَیاَثاَن١٤ (١٤: ٧٤وما ورد في المزمور ) األتقیاء ولیمة
  
  (.B. B. l.c). ال الربي یوحنان أنھ عند وقت البعث ستقدم ولیمة من الرب للصالحین، سیقدم بھا لحم اللویاثانق
  

االت            ي احتف شاركوا ف م ی حتى صید اللویاثان سیكون مصدر سعادة للصالحین، قال الربي یھوذان بار شمعون أن الذین ل
وحش،  ) ٣: ١٣الالویین ربا . (والبھیموثالریاضات الوثنیة سیسمح لھم بمشاھدة صید اللویاثان          سُیكّلف جبرائیُل بقتل ال

  .لكنھ لن یقدر على إنجاز المھمة دون مساعدة الرب، الذي سیقسم الوحَش بسیِفھ
  

ار  (طبقًا لھاجادة أخرى عندما یخفق جبرائیل، سیأمر الرب اللویاثان أن یقاتل في معركٍة ثور الجبل      ، )بالعبریة شور ھاب
  (B. B. 75a; Pesiḳ. p. 188b). تال إلى موتھما كلیھماوسیؤدي الق

  
  (.B. B. l.c). لن ُتزود الولیمة بلحم اللویاثان فقط، بل وستزود بشكل عظیم ببضائع أورشلیم

  
ة، وسالسل                   ة الثانی ي المرتب ذین ف ة لل ى، وأحزم ة األول ي المرتب ذین ف اء ال ًا لألتقی ان خیام د اللویاث سیصنع الرب من جل

ة          للذین في  ة الرابع ي المرتب ذین ف د لل ة، وقالئ ل         .  المرتبة الثالث لیم وسیضيء ك دران أورش ى ج ُیفَرد عل ي س د المتبق الجل
  .العالم بسطوعھ
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 ٥٣٤

  في األبوكریفا 
  

  .الیھودیة) اإلسخاتولوجي(یبرز اللویاثان والبھیموث كالھما في أحداث النھایة 
  

  :، یقول أخنوخ١٠-٧: ٦٠ففي سفر أخنوخ 
  
اه،  _المسمى لویاثان_التنین األنثى: ي ھذا الیوم تم فصل التنینین   إنما ف  ٧( المخصص لسكن أعماق البحر، فوق ینابیع المی
ث              _ المسمى بھیموث _ والتنین الذكر  ٨ ة حی ن الجن شرق م ى ال ة إل دیان، الواقع سماة دن ة الم الذي یسكن الصحراء القاحل

دي، ال    ھ رب األرواح      یسكن المختارون واألبرار وحیث كان قد ُنِقَل ج ذي خلق سان األول ال ذ آدم، اإلن سابع من  ٩. رجل ال
دھما           وطلبُت من المالك الثاني أن یظھر لي قدرة ھذین التنینین وأن یقول لي كیف كانا قد ُفِصال في یوم واحد وُدِفعا، أح

سة         سان   : " فأجابني ١٠في أعماق البحر، واآلخر على أرض الصحراء الیاب ن اإلن ا اب د أن ت ! ی ا ھو سر      تری ا م عرف ھن
».......«"  
  

  :ثم نقرأ في الِسفر بنفس اإلصحاح
  
  ")» .....«ھذا التنینان مجھزان لیوم الرب العظیم وسیغذیان : " فقد أجابني إذن مالك السالم الذي كان یرافقني٢٤(
  

  ٥٣-٤٨: ٦أما في سفر عزرا الرابع 
  
آثرك   فالماء الذي كان بال كلمة وال نفس أنتج :  وھكذا كان  ٤٨( روي م شعوب أن ت  ٤٩. بأمرك كائنات حیة حتى تستطیع ال

سابع    ٥٠وحفظت عندھا حیوانین وأسمیت أحدھما بھیموث واآلخر لویاثان   بعض ألن الجزء ال  وفصلتھما عن بعضھما ال
د تجمعت      _  ا      _ حیث كانت المیاه ق ا كلیھم ستطیع أن یحتویھم ن ی م یك ي      ٥١. ل ن األجزاء الت َت لبھیموث جزءًا م   وأعطی

ذه      ل ھ ف جب ة األل شغلھ        ٥٢. كانت قد جفت في الیوم الثالث، حتى یسكن منطق ذي ت سابع ال ھ الجزء ال ان فأعطیت ا لویاث  أم
  .)وقد حفظتھما لكي یأكلھما الذي تریده متى ما أردت ذلك. المیاه

  
) ى الجبال األلوفألن لي حیوان الوعر، والبھائم عل (١٠: ٥٠قال الھاجادیون وفق تفسیر أسطوري للمزمور      : مالحظة

  .نظرًا لكون جمع بھیم في العبریة ھو نفسھ كلمة بھیموث، قالوا أنھ یسكن على ألف جبل
  

  :، فنقرأ٤-٣: ٢٩أما في ِسفر رؤیا باروخ السریاني 
  
الظھور   ٣( سیح ب دأ الم زاء یب ض األج ي بع دث ف ب أن یح ا یج تم م ا أن ی دھا م ھ،  ٤.  وعن ن معزل وث م یظھر بھیم  وس

ت،    وسیصعد لویاث  ك الوق ان من البحر، وھما وحشان ھائالن خلقتھما في الیوم الخامس من خلقي، وحفظتھما من أجل ذل
  .)  لكي یكونا طعامًا عندھا لجمیع الذین سیبقون

  
  طائر الزیز

  
  . على أنھا تعني طائرًا ضخمًا١١: ٥٠المزمور  الواردة في )وحوش البریة(فسر بعض الربیین الھاجادیین كلمة 

(B. B. 73b)   ن یوحاي اك    Apocalypse of Simeon b. Yoḥai (Jellinek, "B. H." iii. 76) ، وھكذا في رؤیا شمعون ب ان ھن ك
  .، محضرین للمأدبة العظیمة zizالوحش الثور بھیموث، السمكة لویاثان، والطائر العمالق زیز : ثالثة حیوانات

  
صورھ    ي ت تي ف ي زرادش أثیر فارس ة بت ھ عالق د ل ذا التقلی ي  ھ ث ف ون، حی ع   Bundahis," xviii.-xixم للك ر أرب رد ذك ی

  :حیوانات بدائیة رؤساء على فصائل الحیوانات
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 ٥٣٥

  .تتطابق مع لویاثان، ھي أعظم خلق أھورامازدا Karسمكة أفعوانیة الشكل تدعى ) ١
ة أرجل    ) ٢ ار ذي الثالث ساكن وسط المحیط،     Kharaالحم ھ ف     (Yasna," xli. 28")ال د أشیر إلی ود  ، وق  (Ḥul. 59b)ي التلم

ي         the "unicorn ḳeresh," "ṭigrasكأحادي القرن ثالثي األرجل  راق ف ن الب ث اإلسالمیة ع دیث األحادی ذلك بح ، یذكرنا ك
  .رحلة إسراء ومعراج محمد

  .الذي منھ یجھز طعام الخلود، والذي یتطابق مع بھیموث العبري Hadhayoshالثور ) ٣
   Alburzطیور، الذي یعیش على قمة جبل  رئیس الChamroshالطائر ) ٤

(comp. "Bundahis," xix. 15, compare also Simurgh _ Avesta "Saena Meregha," eagle-bird, griffin, Hebraized "Bar 
Yokneh") 

. الذي یطابقھ الربیون مع زیزھو الطائر العمالق الخرافي و  
(see Windischman, "Zoroastrische Studien," pp. 91-93; West, "Pahlavi Texts," in Max Müller, "S. B. E." v. 65-71) 
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  : في الموسوعة الیھودیة، مما نقرأه(Whale)تحت عنوان الحوت 
  

ود        أما االسم لویاث   ن التلم ة م رات معین ي فق دو ف ي، فتب ان، الذي یدل على السمكة الضخمة الخرافیة المحفوظة للعالم اآلت
رى                   ي ن شور، وف ا زعانف وق ھ سمكة طاھرة لھ ى أن ي عل ان ف على أنھا تشیر إلى نوع من الحیتان، وكمثال یذكر لویاث

بعض  (بیت قیل عنھ أنھ الذي یثیر لویثان لینقرأ وصفًا خرافیًا لحجمھ الضخم ، وفي نقرأ عن كائن یدعى الـ ك    وقد فسر ال
  )الكلمة على أنھا تعني سمك أبي سیف وقال آخرون أنھا تعني نوعًا من الدیدان
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 مما ال یتسع لویاثانأساطیر سخیفة كثیرة عن ) خلق العالم(في كتاب أساطیر الیھود للسید لویس جینزبرج في فصل 
المجال لذكره عن أوصافھ األسطوریة، وھو الذي تم وصفھ بأوصاف أسطوریة كذلك في أسفار الكتاب المقدس كسفر 

ر داوود، و قد سبق أن تحدثنا عن الخرافات التي في الكتاب المقدس عن ھذا المخلوق الخرافي في كتابنا أیوب ومزامی
قتل أنثاه لما مثال أن اهللا خلقھ ذكرا و أنثى و أما عن الخرافات التي وردت في الھاجادوت عنھ فمنھا ةنقد كتاب الیھودی

ملك عالم األسماك وال یخشى إال من أسماك أبي سیف التي خلقھا اهللا  ھو ولویاثان، أنھما معًا كفیالن بتدمیر العالموجد 
و یحتاج لشرب كل ، جعل الماء یغلي من حرارة خیاشیمھھو یو،  أحجامھنلھذا الغرض فھو یرتعب منھن رغم صغر

  .وھو یعتبر لعبة اهللا و تسلیتھ، الماء المتدفق من نھر األردن إلى البحر حتى یروي عطشھ

ظ ك     الغرض الحقیقي  و أن یحف الم اآل      للویاثان ھ ي الع اء ف ذ لألتقی ام لذی ون         طع ا لتك ي قتلھ ى الت رب األنث ح ال دما مل ي بع ت
ھ و     الصالحون لحمًا قول األساطیر أن قبل أن یتمتع بھ      ت. طعامًا لألتقیاء  ت بین ال الممی شاھدة القت ین  شھیًا سیستمتعون بم ب

  .األلعاب القتالیةاھدة السیرك ومن حرموا أنفسھم مش الخرافي كتعویض لبھیموثحیوان 

  :ویقول لنا النص الخرافي الھاجادي في موضع آخر

ح بمجرد     . الغرض الحقیقي للویاثان ھو أن یوزع كطعام لذیذ على األتقیاء في العالم الذي سیأتي      ي المل َعْت ف األنثى ُوِض
  .قتلھا، لُتحَفَظ ضد الزمن لحین ُیْحتاج لحُمھا

sh
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 ٥٣٦

  .رض مشھدًا مبھجًا قبل أن ُیْھَلَك الذكر ُقدَِّر لھ أن یع

ان نظرة            فعندما تحین ساعتھ األخیرة، سیستدعي الرُب المالئكةَ  لیدخلوا المعركة مع الوحش، لكن بمجرد أن یلقي لویاث
  .علیھم سیفرون في خوف وفزع من ساحة القتال

ن ال   القش  سوف یعودون إلى المھمة مع أسلحة، لكن ھباًء، ألن حراشفھ یمكنھن أن یجعل والذ ك ائبین    . ف ون خ سوف یكون
  .أولئك القذائف سیرتددَن دون ترك أي أثر على جسده. حین یحاولون قتلھ برمي رماح وحجارة مجانیق

د بعضھما                 ٍة ض دخول منازل ان وبھیموث ب رُب لویاث النتیجة ستكون أن   . مثبطین، سُیقِلع المالئكة عن القتال، وسیأمر ال
  . وث سُیذبح بضربة من زعانف لویاثان، ولویاثان سُیقتل بجلدة من ذیل بھیموثكلیھما سیسقطان صریعین، فبھیم

  .من جلد لویاثان سینشئ الرُب خیامًا لتظل جماعات الصالحین وھم یتمتعون بصحون من لحمھ

  .الكمیة المحددة لكل صالح ستكون بالتناسب مع استحقاقاتھ، وال أحد سوف یحسد أو یحقد نصیب اآلخر األفضل

تبقى من جلد لویاثان سوف ُیَمّد على أورشلیم كمظلة، والضوء المار من خاللھ سینیر كلَّ العالم، وما یتبقى من لحمھ  ما ی 
  .بعدما ُیشِبع األتقیاَء شھوَتھم، سیوزع بین بقیة البشر، لیتاجروا بھ بعدئٍذ

================================================================  

وس   ٢٨٨لـ زیاد منى ص ) مقدمة في تاریخ فلسطین القدیم   (كتاب  جاء في   و  أسطورة تاریخیة عن إیمان القیصر أنطونی
الطقو          زم ب ي ال یلت ق یعن ا سأل الر    بالیھودیة وأنھ كان نصف معتن ان، فم شعائر والخت اول     : َيبِّ س وال ي بتن سمح ل ھل ست

ذا         ھ ھ رد علی ي، ف الم اآلت اذا نفعل مع   : وجبة لویاثان في الع ون        م ر المخت ن حمل الفصح غی وٌب ال یأكل م ھ مكت . ك، فإن
  .إلى آخر القصة التاریخیة الوھمیة التي تنتھي بإیمان أنطونیوس الكامل واختتانھ] ٤٨ :١٢الخروج[

  

  :ّيبشكل مجازوكل ھذه الخرافات مستوحاة من النص القانوني الذي قالھ داوود عن ھذا الكائن الخرافّي 
  

كَ   ١٣. ي ُمْنُذ اْلِقَدِم، َفاِعُل اْلَخَالِص ِفي َوَسِط اَألْرضِ  َواُهللا َمِلكِ ١٢(    َر ِبُقوَِّت َقْقَت اْلَبْح ى    . َأْنَت َش اِنیِن َعَل َسْرَت ُرُؤوَس التََّن َك
  ١٤-١٢ :٧٤المزمور) .َجَعْلَتُھ َطَعاًما ِللشَّْعِب، َألْھِل اْلَبرِّیَِّة. َأْنَت َرَضْضَت ُرُؤوَس ِلِوَیاَثاَن١٤. اْلِمَیاِه

================================================================  
 تحت عنوان لویاثان وبھیموث، نالحظ أن بعض النصوص الربینیة تعتبر بھیموث ثورًا بریًا من الموسوعة الیھودیة

  :ولویاثان سمكة أو حوتا، فتحت عنوان لویاثان وبھیموث، نقرًأ
  

  ل معركة مع ثور الجبل بدخولویاثانسیأمر الرب 
    

God will order the leviathan to engage in a battle with the ox of the mountain ("shor habar") 

   
  . الحوت في الموسوعة الیھودیة أنھ في بعض فقرات التلمود یتم تعریفھ كأحد أنواع الحیتانWhaleونقرأ تحت عنوان 

  
================================================================  
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 ٥٣٧

  :الیوم الرابع، نقرأ/ الخلق/ في أساطیر الیھود
  

ور        ذا         . كما أن لویاثان ملك األسماك، كذلك الـ زیز ُعیَِّن لیحكم على الطی ھ كھ ھ، فطعوم وم لحم دد طع ن تع أتي اسمھ م ی
  ).ذه(وذاك ) ذه(
  

  .ض وتصل رأسھ إلى السماء ذاتھایقف رسغاه على األر. حجم الـ زیزضخم كلویاثان نفسھ
ط فحسب، وتصل          حدث في إحدى المرات أن الحظ مسافرون في مركب طائرًا بینما یقف في الماء فإنھ یغطي قدمیھ فق

سماء   ى ال اك     . رأسھ إل ام ھن ذ حم تعدوا ألخ ة، واس ك المنطق ي تل ًا ف ون عمیق ن أن یك اء ال یمك شاھدون أن الم ن الم . فظ
ذا الموضع، فاستغرق سبع سنوات             ال  : "فحذرھم صوت سماوي   د ھ ده عن ن ی أس نجار م ق ف تحطوا ھنا، في مرة انزل

  ."لیصل إلى القاع
  

شمس             تم ال شرھما یع ھ ضخمان لدرجة أن ن ز، إن جناحی ان   . الطائر الذي رآه المسافرون لم یكن سوى الـ زی ا یحمی إنھم
  .الریاح الھابة من ھناكاألرَض من عواصف الجنوب، بدون عونھما لما كانت األرض صمدت أمام 

  
ى األرض وانكسرت            ز عل ة        . في إحدى المرات سقطت بیضة زی م االصطدام ثالثمئ ة، وحط ائلھا ستین مدین أغرق س ف

جرة أرز راً . ش ذه كثی وادث كھ دث ح ظ ال تح سن الح ین   . لح ش ح ى الع ق إل ق برف ضھا ینزل ائرة بی رك الط دة تت فكقاع
  . أن البیضة كانت فاسدة، ورمتھا الطائرة بإھمالكان ھذا الحادث المؤسف بسبب حقیقة. الوضع

  
ر    م آخ ز اس ـ زی ي،         : لل كوي أي الرائ ذلك ِس ي ك سماویة دع اطق ال ھ بالمن سبب عالقت سماوّي، وب ي ال ھ المغن انین، ألن ِرن

 وباإلضافة إلى ذلك فھو یدعى ابن العش ألن أفراخھ تنفصل عن البیض دون أن تحتضنھا الطائرة األم، فھم یقفزون من    
  .العش مباشرة، إن جاز التعبیر

  
ن          ا م ع عنھ كلویاثان، كذلك الـ زیز طعام شھي ُیحَفظ للصالحین حتى آخر الزمان، تعویضًا لھم عن المحرمات التي ُیْمَتن

  .التي ُفِرَض علیھم تحریمھا" النجسة"الطیور 
  

================================================================  
   

  : مع نصوص اإلسالمنقارن
  

والتي ھي بنیت على أساس النص ، أسطورة إعداد اهللا للحم الحیوان الخرافي المسمى لویاثان كطعام ألھل الجنة الیھود
  .الشعري في مزمور داوود، فقد اقتبسھ محمد كذلك في حدیثھ الصحیح

  
  :فروى البخاري 

  
  :حدثنا حمید، عن أنس قال: سمع عبد اهللا بن بكر:  حدثنا عبد اهللا بن منیر- ٤٤٨٠

لم            ھ وس ي صلى اهللا علی أتى النب رف، ف ي أرض یحت  سمع عبد اهللا بن سالم بقدوم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو ف
ھ   : إني سائلك عن ثالث ال یعلمھن إال نبي   : فقال ى أبی فما أول شرط الساعة، وما أول طعام أھل الجنة، وما ینزع الولد إل

ال  : قال). أخبرني جبریل آنفا   (:أو إلى أمھ؟ قال    ل؟ ق م : (جبری ال ). نع ة       : ق ذه اآلی رأ ھ ة، فق ن المالئك ود م دو الیھ : ذاك ع
إذن اهللا          {( ك ب ى قلب ھ عل ھ نزل ل فإن دوا لجبری ى          . }من كان ع ن المشرق إل اس م ار تحشر الن ساعة فن ا أول أشراط ال أم

رأة     المغرب، وأما أول طعام أھل الجنة فزیادة كبد حوت، وإذا سبق م      اء الم د، وإذا سبق م اء الرجل ماء المرأة نزع الول
ت ال). نزع وا        : ق م إن یعلم ت، وإنھ وم بھ ود ق ول اهللا، أن الیھ ا رس ول اهللا، ی ك رس ھد أن ھ إال اهللا، وأش ھد أن ال إل أش

الوا . )أي رجل عبد اهللا فیكم: (بإسالمي قبل أن تسألھم یبھتوني، فجاءت الیھود، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم   ا  : ق خیرن
ال  : فقالوا). أرأیتم إن أسلم عبد اهللا بن سالم : (قال. وابن خیرنا، وسیدنا وابن سیدنا     د اهللا فق : أعاذه اهللا من ذلك، فخرج عب

sh
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 ٥٣٨

ا رسول    : شرنا وابن شرنا، وانتقصوه، قال: فقالوا. أشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمدا رسول اهللا     فھذا الذي كنت أخاف ی
  .اهللا
  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلاٍم َأْخَبَرَنا اْلَفَزاِريُّ َعْن ُحَمْیٍد َعْن َأَنٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َبَلَغ َعْبَد اللَِّھ ْبَن َسَلاٍم َمْقَدُم َرُسوِل -  ٣٣٢٩
َك َعْن َثَلاٍث َلا َیْعَلُمُھنَّ ِإلَّا َنِبيٌّ َقاَل َما َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َوَما َأوَُّل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلَمِدیَنَة َفَأَتاُه َفَقاَل ِإنِّي َساِئُل

للَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َطَعاٍم َیْأُكُلُھ َأْھُل اْلَجنَِّة َوِمْن َأيِّ َشْيٍء َیْنِزُع اْلَوَلُد ِإَلى َأِبیِھ َوِمْن َأيِّ َشْيٍء َیْنِزُع ِإَلى َأْخَواِلِھ َفَقاَل َرُسوُل ا
َوَسلََّم َخبََّرِني ِبِھنَّ آِنًفا ِجْبِریُل َقاَل َفَقاَل َعْبُد اللَِّھ َذاَك َعُدوُّ اْلَیُھوِد ِمْن اْلَمَلاِئَكِة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأمَّا 

ُشُر النَّاَس ِمْن اْلَمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِرِب َوَأمَّا َأوَُّل َطَعاٍم َیْأُكُلُھ َأْھُل اْلَجنَِّة َفِزَیاَدُة َكِبِد ُحوٍت َوَأمَّا َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َفَناٌر َتْح
َبَق َماُؤَھا َكاَن الشََّبُھ َلَھا َقاَل َأْشَھُد َأنََّك َرُسوُل الشََّبُھ ِفي اْلَوَلِد َفِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِشَي اْلَمْرَأَة َفَسَبَقَھا َماُؤُه َكاَن الشََّبُھ َلُھ َوِإَذا َس

اللَِّھ ُثمَّ َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ اْلَیُھوَد َقْوٌم ُبُھٌت ِإْن َعِلُموا ِبِإْسَلاِمي َقْبَل َأْن َتْسَأَلُھْم َبَھُتوِني ِعْنَدَك َفَجاَءْت اْلَیُھوُد َوَدَخَل َعْبُد 
ْلَبْیَت َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأيُّ َرُجٍل ِفیُكْم َعْبُد اللَِّھ ْبُن َسَلاٍم َقاُلوا َأْعَلُمَنا َواْبُن َأْعَلِمَنا َوَأْخَبُرَنا َواْبُن اللَِّھ ا

ْیُتْم ِإْن َأْسَلَم َعْبُد اللَِّھ َقاُلوا َأَعاَذُه اللَُّھ ِمْن َذِلَك َفَخَرَج َعْبُد اللَِّھ ِإَلْیِھْم َفَقاَل َأْخَیِرَنا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَفَرَأ
  َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّھ َفَقاُلوا َشرَُّنا َواْبُن َشرَِّنا َوَوَقُعوا ِفیِھ

  
   َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َعِديٍّ َعْن ُحَمْیٍد َعْن َأَنٍس- ١١٦١٥

َصاٍل          اِث ِخ ْن َثَل اِئُلَك َع ي َس َأنَّ َعْبَد اللَِّھ ْبَن َسَلاٍم َأَتى َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْقَدَمُھ اْلَمِدیَنَة َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنِّ
اَل         َلا َیْعَلمُ  ُھ َفَق اُه َوُأمَّ ُد َأَب ُھنَّ ِإلَّا َنِبيٌّ َقاَل َسْل َقاَل َما َأوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َوَما َأوَُّل َما َیْأُكُل ِمْنُھ َأْھُل اْلَجنَِّة َوِمْن َأْیَن ُیْشِبُھ اْلَوَل

نَّ ِجبْ        ي ِبِھ لََّم َأْخَبَرِن ِھ َوَس ُھ َعَلْی ا َأوَُّل             َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ اَل َأمَّ ِة َق ْن اْلَمَلاِئَك وِد ِم ُدوُّ اْلَیُھ َك َع اَل َذِل ا َق سََّلام آِنًف ِھ ال ُل َعَلْی ِری
ا  َأْشَراِط السَّاَعِة َفَناٌر َتْخُرُج ِمْن اْلَمْشِرِق َفَتْحُشُر النَّاَس ِإَلى اْلَمْغِرِب َوَأمَّا َأوَُّل َما َیْأُكُل ِمْنُھ َأْھُل اْلَجنَِّة ِزیَ      اَدُة َكِبِد ُحوٍت َوَأمَّ

َھُد            اَل َأْش ا َق َزَع ِإَلْیَھ ِل َن اَء الرَُّج َشَبُھ اْلَوَلِد َأَباُه َوُأمَُّھ َفِإَذا َسَبَق َماُء الرَُّجِل َماَء اْلَمْرَأِة َنَزَع ِإَلْیِھ اْلَوَلُد َوِإَذا َسَبَق َماُء اْلَمْرَأِة َم
ْل    َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنَّ      َدَك َفَأْرِس َك َرُسوُل اللَِّھ َوَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ اْلَیُھوَد َقْوٌم ُبْھٌت َوِإنَُّھْم ِإْن َیْعَلُموا ِبِإْسَلاِمي َیْبَھُتوِني ِعْن

ا    ِإَلْیِھْم َفاْسَأْلُھْم َعنِّي َأيُّ َرُجٍل اْبُن َسَلاٍم ِفیُكْم َقاَل َفَأْرَسَل ِإَلْیِھْم َفَقالَ  ُن َخْیِرَن ا َواْب  َأيُّ َرُجٍل َعْبُد اللَِّھ ْبُن َسَلاٍم ِفیُكْم َقاُلوا َخْیُرَن
ُن               َرَج اْب اَل َفَخ َك َق ْن َذِل ُھ ِم اَذُه اللَّ اُلوا َأَع ْسِلُموَن َق اَل   َوَعاِلُمَنا َواْبُن َعاِلِمَنا َوَأْفَقُھَنا َواْبُن َأْفَقِھَنا َقاَل َأَرَأْیُتْم ِإْن َأْسَلَم ُت َلاٍم َفَق َس

ُت               ِذي ُكْن َذا الَّ َلاٍم َھ ُن َس اَل اْب ا َفَق ُن َجاِھِلَن ا َواْب رَِّنا َوَجاِھُلَن َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّھ َقاُلوا َشرَُّنا َواْبُن َش
  َأَتَخوَُّف ِمْنُھ

  
  َثَنا ُحَمْیٌد َعْن َأَنٍس َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َحدَّ- ١٢٥٠٢

ا                       َیاَء َل ْن َأْش اِئُلَك َع ي َس اَل ِإنِّ َیاَء َق ْن َأْش َسَأَلُھ َع اُه َف َة َفَأَت لََّم اْلَمِدیَن ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َأنَّ َعْبَد اللَِّھ ْبَن َسَلاٍم َبَلَغُھ َمْقَدُم النَِّبيِّ َص
ى           َیْعَلُمَھا ِإلَّا َنِبيٌّ َقاَل َما َأوَّ     ِزُع ِإَل ِد َیْن ِھ َواْلَوَل ى َأِبی ِزُع ِإَل ِد َیْن اُل اْلَوَل ا َب ِة َوَم ُل َأْشَراِط السَّاَعِة َوَما َأوَُّل َطَعاٍم َیْأُكُلُھ َأْھُل اْلَجنَّ

ْن الْ        وِد ِم ُشُرُھْم        ُأمِِّھ َقاَل َأْخَبَرِني ِبِھنَّ ِجْبِریُل آِنًفا َقاَل اْبُن َسَلاٍم َفَذِلَك َعُدوُّ اْلَیُھ اٌر َتْح سَّاَعِة َفَن َراِط ال ا َأوَُّل َأْش اَل َأمَّ ِة َق َمَلاِئَك
َزَع            ْرَأِة َن اَء اْلَم ِل َم اُء الرَُّج َبَق َم ِإَذا َس ُد َف ا اْلَوَل ِمْن اْلَمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِرِب َوَأوَُّل َطَعاٍم َیْأُكُلُھ َأْھُل اْلَجنَِّة ِزَیاَدُة َكِبِد ُحوٍت َوَأمَّ

  ْلَوَلَد َوِإَذا َسَبَق َماُء اْلَمْرَأِة َماَء الرَُّجِل َنَزَعْت اْلَوَلَدا
  

  : البخاريومن العجیب لي أن الشیخین البخاري ومسلم رویا عن زیارة یھودي لمحمد وھو بین صحبھ، فروى
  

سار،     حدثنا اللیث، عن خالد، عن سعید بن أبي ھالل، عن زید بن أسلم:  حدثنا یحیى بن بكیر - ٦٥٢٠ ن ی ن عطاء ب ، ع
  :عن أبي سعید الخدري

ي      : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم      ھ ف دكم خبزت أ أح تكون األرض یوم القیامة خبزة واحدة، یَتَكفَُّؤھا الجبَّار بیده كما یكف
زل أ  : فأتى رجل من الیھود فقال). السفر، نزًال ألھل الجنة   رك بن وم    بارك الرحمن علیك یا أبا القاسم، أال أخب ة ی ھل الجن

ھ                 : قال). بلى: (القیامة؟ قال  ي صلى اهللا علی لم، فنظر النب ھ وس ي صلى اهللا علی ال النب ا ق تكون األرض خبزة واحدة، كم
ال : وسلم إلینا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال     الوا    : أال أخبرك بإدامھم؟ ق ون، ق االم ون م ب ال   : إدامھ ذا؟ ق ا ھ ور  : وم ث

  .ا سبعون ألفاونون، یأكل من زائدة كبدھم



 

  :حجاج في صحیحھالورواه اإلمام مسلم بن 
  
ن          ] ٢٧٩٢[  ي ھالل ع ن أب حدثنا عبد الملك بن شعیب بن اللیث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن یزید عن سعید ب

ة               وم القیام ال تكون األرض ی لم ق زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري عن رسول صلى اهللا علیھ وس
ارك           خ ال ب ود فق ن الیھ أتى رجل م بزة واحدة یكفؤھا الجبار بیده كما یكفؤ أحدكم خبزتھ في السفر نزال ألھل الجنة قال ف

ال رسول          ا ق دة كم زة واح ال تكون األرض خب الرحمن علیك أبا القاسم أال أخبرك بنزل أھل الجنة یوم القیامة قال بلى ق
ا رس      ال فنظر إلین لم ق ھ وس رك        اهللا صلى اهللا علی ال أال أخب ذه ق دت نواج ى ب م ضحك حت لم ث ھ وس ول اهللا صلى اهللا علی

  بإدامھم قال بلى قال إدامھم باألم ونون قالوا وما ھذا قال ثور ونون یأكل من زائدة كبدھما سبعون ألفا 
  
  

  بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائھما  في ك الحیض ب وروى
  

د                 حدثني الحسن  ] ٣١٥ [  ن زی ن سالم ع ي ب ة یعن دثنا معاوی افع ح ن ن ع ب و الربی ة وھ و توب  بن علي الحلواني حدثنا أب
یعني أخاه أنھ سمع أبا سالم قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حدثھ قال كنت   

د فقال السالم علیك یا محمد فدفعتھ دفعة كاد یصرع  قائما عند رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فجاء حبر من أحبار الیھو    
منھا فقال لم تدفعني فقلت أال تقول یا رسول اهللا فقال الیھودي إنما ندعوه باسمھ الذي سماه بھ أھلھ فقال رسول اهللا صلى     

ھ رسول اهللا صلى اهللا        ال ل ت أسألك فق لم   اهللا علیھ وسلم إن اسمى محمد الذي سماني بھ أھلي فقال الیھودي جئ ھ وس  علی
ن                   ودي أی ال الیھ ال سل فق ھ فق ود مع لم بع ھ وس أذني فنكت رسول اهللا صلى اهللا علی أینفعك شيء إن حدثتك قال أسمع ب

ة دون         }  یوم تبدل األرض غیر األرض والسماوات { یكون الناس   ي الظلم م ف لم ھ ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی فق
ون    الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقرا    د الن ادة كب ء المھاجرین قال الیھودي فما تحفتھم حین یدخلون الجنة قال زی

ا            ن عین فیھ ال م قال فما غذاؤھم على أثرھا قال ینحر لھم ثور الجنة الذي كان یأكل من أطرافھا قال فما شرابھم علیھ ق
ن أھل األرض إال ن           د م ھ أح ال     تسمى سلسبیال قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء ال یعلم ي أو رجل أو رجالن ق ب

ال                 ا فع إذا اجتمع رأة أصفر ف اء الم یض وم ینفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أب
ي             ك لنب دقت وإن مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اهللا وإذا عال مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن اهللا قال الیھودي لقد ص

ى         ثم انصرف فذھب     ھ حت شيء من م ب الي عل ھ وم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لقد سألني ھذا عن الذي سألني عن
  أتاني اهللا بھ 

  
  

رى   لھاجاد كما ھما مذكوران في أساطیر الیھود الویاثان وبھیموثوواضح لي أن الرجل الیھودي كان یقصد        ا ن یة، وكم
د،    ألنھ یستمد من قصصھم ویسایرھم وی  محمد لم یعترض،   ھ الجدی ي إسرائیل     ستفید منھا لعمل دین ض بن  وال شك أن بع

ھ مصدق         المستعربین العبریین دعي أن رآن ی ان الق دس، وإذا ك  زودوا محمدًا بتلك األساطیر التي ال توجد في كتابھم المق
ي المدارش           ودة ف اطیر الموج صص واألس صدق للق و م ل ھ ا، فھ یمن علیھ وراة ومھ ادو  ویمللت ا الھاج  تت والتلمودی

  !، عجبًاوالترجومیم
  

ي                    ت ف ة كان ى أن عصور التفاسیر الیھودی ود إل ان فتع ي لویاث وان الخراف ن الحی دًال م ًا ب وتعدیل األسطورة لتصبح حوت
ا        ، عصر أحدث من نشوء الیھودیة     وثنیین وربم ن ال دس م ودي المق نص الیھ ونرى من كثیر أن قد كان ھناك نقد شدید لل
ى  كان ھناك نقد من ملحدین أو م      تشككین، فكانت العقلیة البشري تمیل أكثر إلى رفض الخرافات والخزعبالت بالقیاس إل

ھ   Whaleالمعلومات المتوفرة في عصره فبذلك أصبح حوتًا، وفعال نقرأ تحت عنوان      ة ان  الحوت في الموسوعة الیھودی
  .في بعض فقرات التلمود یتم تعریفھ كأحد أنواع الحیتان
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 ٥٤٠

  :ادیات عن الـ زیز یتطابق مع عدة احادیث منسوبة لمحمد ما یذكر في الھاج-
  

  :روى أحمد بن حنبل
  

 ْبِن اللَِّھ َعْبِد َعْن َبْكٍر َأِبي ْبِن اْلَوھَّاِب َعْبِد َعْن اْلَھاِد اْبَن َیْعِني َیِزیَد َعْن َلْیٌث َأْخَبَرَنا اْلُخَزاِعيُّ َسَلَمَة َأُبو َحدََّثَنا - ١٢٨٢٨
  َأَنٍس َعْن ِشَھاٍب اْبِن َعِن ُمْسِلٍم

 َطْیٌر َوِفیِھ اْلَعَسِل ِمْن َوَأْحَلى اللََّبِن ِمْن َبَیاًضا َأَشدُّ َربِّي َأْعَطاِنیِھ َنَھٌر َفَقاَل اْلَكْوَثِر َعْن ُسِئَل َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ
  ُعَمُر َیا ِمْنَھا َأْنَعُم َأَكَلُتَھا َفَقاَل َناِعَمٌة َلَطْیٌر ِتْلَك ِإنَّ اللَِّھ َرُسوَل َیا ُعَمُر َفَقاَل اْلُجُزِر َكَأْعَناِق

  
  َقاَل َأَنٍس َعْن َثاِبٌت َحدََّثَنا الضَُّبِعيُّ ُسَلْیَماَن ْبُن َجْعَفُر َحدََّثَنا َحاِتٍم ْبُن َسیَّاُر َحدََّثَنا - ١٢٨٣٣

 ِإنَّ اللَِّھ َرُسوَل َیا َبْكٍر َأُبو َفَقاَل اْلَجنَِّة َشَجِر ِفي َتْرَعى اْلُبْخِت َكَأْمَثاِل اْلَجنَِّة َطْیَر ِإنَّ َوَسلََّم َلْیِھَع اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل
  َبْكٍر َأَبا َیا ِمْنَھا َیْأُكُل مَّْنِم َتُكوَن َأْن َلَأْرُجو َوِإنِّي َثَلاًثا َقاَلَھا ِمْنَھا َأْنَعُم َأَكَلُتَھا َفَقاَل َناِعَمٌة َلَطْیٌر َھِذِه

  
 ِشَھاٍب اْبِن َأِخي اْبُن ُمْسِلٍم ْبِن اللَِّھ َعْبِد ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا َسْعٍد ْبُن ِإْبَراِھیُم َأْخَبَرَنا اْلَھاِشِميُّ َداُوَد ْبُن ُسَلْیَماُن َحدََّثَنا - ١٢٩٩٠

  اَلَق َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن َأِبیِھ َعْن
 َأْبَیُض َماُؤُه اْلِمْسُك ُتَراُبُھ اْلَجنَِّة ِفي َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َأْعَطاِنیِھ َنَھٌر ُھَو َفَقاَل اْلَكْوَثِر َعْن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل ُسِئَل
 َأَكَلُتَھا َفَقاَل َلَناِعَمٌة ِإنََّھا اللَِّھ َرُسوَل َیا َبْكٍر َأُبو َقاَل َقاَل اْلُجُزِر َأْعَناِق ْثُلِم َأْعَناُقَھا َطْیٌر َتِرُدُه اْلَعَسِل ِمْن َوَأْحَلى اللََّبِن ِمْن

  ِمْنَھا َأْنَعُم
  
  : حدیث القرآن عن خیام الصالحین في الجنة مستوحى من ھذه القصة وأمثالھا إن ُوجد-
  
  ٧٣-٧٢: الرحمان} )٧٣( آالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن َفِبَأيِّ) ٧٢(ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَیاِم {

  :وروى اإلمام أحمد
  

 َلِبیٍد ْبِن َمْحُموِد َعْن اْلَأْنَصاِريُّ ُفَضْیٍل ْبُن اْلَحاِرُث َحدََّثِني َقاَل ِإْسَحاَق اْبِن َعِن َأِبي َحدََّثَنا َیْعُقوُب َحدََّثَنا -  ٢٢٦٨
  َقاَل اٍسَعبَّ اْبِن َعِن اْلَأْنَصاِريِّ

مْ  َعَلْیِھْم َیْخُرُج َخْضَراَء ُقبٍَّة ِفي اْلَجنَِّة ِبَباِب َنَھٍر َباِرِق َعَلى الشَُّھَداُء َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل نْ  ِرْزُقُھ ةِ  ِم  اْلَجنَّ
  َوَعِشیا ُبْكَرًة

  
ھ دودة وآخالون     بیت ھو ما یھدد لویاثانل قالت الھاجادة أن الكی  - الوا أن البعض ق ، تخبط التلمودیون في كنھ ھذا الكائن، ف

قالوا سمك أبي سیف، وإن أحادیث منسوبة لمحمد تقول أن یأجوج ومأجوج األسطوریین سیموتون حین یسلط اهللا علیھم       
  : النغفھو ینخرھمدودًا 

  
  :روى مسلم

  
درجاتھم        ثم یأتي عیسى بن مریم قوم قد ....._  ٢٩٣٧من حدیث رقم     دثھم ب ن وجوھھم ویح ھ فیمسح ع  عصمھم اهللا من

في الجنة فبینما ھو كذلك إذ أوحى اهللا إلى عیسى إني قد أخرجت عبادا لي ال یدان ألحد بقتالھم فحرز عبادي إلى الطور      
ا ویمر آخ                  ا فیھ شربون م ة فی رة طبری ى بحی م عل رھم ویبعث اهللا یأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون فیمر أوائلھ

ار                  ة دین ن مائ را م دھم خی ور ألح ى یكون رأس الث سى وأصحابھ حت فیقولون لقد كان بھذه مرة ماء ویحصر نبي اهللا عی
دة           س واح ألحدكم الیوم فیرغب نبي اهللا عیسى وأصحابھ فیرسل اهللا علیھم النغف في رقابھم فیصبحون فرسي كموت نف

ي       ثم یھبط نبي اهللا عیسى وأصحابھ إلى األرض فال یجدو       نھم فیرغب نب م ونت ن في األرض موضع شبر إال مأله زھمھ
ن      اهللا عیسى وأصحابھ إلى اهللا فیرسل اهللا طیرا كأعناق البخت فتحملھم فتطرحھم حیث شاء اهللا ثم یرسل اهللا مطرا ال یك

ذ                    ك فیومئ ك وردي بركت ي ثمرت ألرض أنبت ال ل م یق ة ث ا كالزلف ى یتركھ ر فیغسل األرض حت در وال وب  تأكل  منھ بیت م
ن            اس واللقحة م ن الن ام م ي الفئ ل لتكف ن اإلب العصابة من الرمانة ویستظلون بقحفھا ویبارك في الرسل حتى أن اللقحة م



 ٥٤١

ذھم                    ة فتأخ ذلك إذ بعث اهللا ریحا طیب م ك ا ھ اس فبینم ن الن ذ م ي الفخ نم لتكف البقر لتكفي القبیلة من الناس واللقحة من الغ
  ل مسلم ویبقى شرار الناس یتھارجون فیھا تھارج الحمر فعلیھم تقوم الساعة تحت آباطھم فتقبض روح كل مؤمن وك

    
  :ورواه أحمد بن حنبل

  
رَّْحَمنِ  َعْبُد َحدََّثِني َقاَل ِإْمَلاًء ِبَمكََّة الدَِّمْشِقيُّ اْلَعبَّاِس َأُبو ُمْسِلٍم ْبُن اْلَوِلیُد َحدََّثَنا - ١٦٩٧١ نُ  ال دَ  ْب نِ  َیِزی اِبرٍ  ْب ا  َج دََّثِني  َلَق  َح

ِمعَ  َأنَُّھ َأِبیِھ َعْن اْلَحْضَرِميُّ ُنَفْیٍر ْبِن ُجَبْیِر ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثِني َقاَل ِحْمَص َقاِضي الطَّاِئيُّ َجاِبٍر ْبُن َیْحَیى وَّاسَ  َس نَ  النَّ  ْب
  َقاَل اْلِكَلاِبيَّ َسْمَعاَن

دَّجَّالَ  َوَسلََّم ْیِھَعَل اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َذَكَر َداةٍ  َذاَت ال ضَ  َغ ھِ  َفَخفَّ عَ  ِفی ى  َوَرفَّ اهُ  َحتَّ ي  َظَننَّ ةِ  ِف لِ  َطاِئَف ا  النَّْخ ا  َفَلمَّ ھِ  ُرْحَن  ِإَلْی
ي  َظَننَّاُه َحتَّى َوَرفَّْعَت ِھِفی َفَخفَّْضَت اْلَغَداَة الدَّجَّاَل َذَكْرَت اللَِّھ َرُسوَل َیا َفُقْلَنا َفَسَأْلَناُه ُوُجوِھَنا ِفي َذِلَك َعَرَف ةِ  ِف لِ  َطاِئَف  النَّْخ

یُكمْ  َوَلْسُت َیْخُرْج َوِإْن ُدوَنُكْم َحِجیُجُھ َفَأَنا ِفیُكْم َوَأَنا َیْخُرْج َفِإْن َعَلْیُكْم َأْخَوُفِني الدَّجَّاِل َغْیُر َقاَل اْمُرؤٌ  ِف یجُ  َف ِسھِ  َحِج ھُ  َنْف  َواللَّ
ا  َوِشَماًلا َیِمیًنا َفَعاَث َواْلِعَراِق الشَّاِم َبْیَن ِخلٍَّة ِمْن َیْخُرُج َوِإنَُّھ َطاِفَیٌة َعْیُنُھ َقَطٌط َجْعٌد َشابٌّ ِإنَُّھ ُمْسِلٍم ُكلِّ َعَلى َخِلیَفِتي ادَ  َی  ِعَب

اِمُكمْ  َأیَّاِمِھ َوَساِئُر َكُجُمَعٍة َوَیْوٌم َكَشْھٍر َوَیْوٌم َكَسَنٍة َیْوٌم اَیْوًم َأْرَبِعیَن َقاَل اْلَأْرِض ِفي ُلْبُثُھ َما اللَِّھ َرُسوَل َیا ُقْلَنا اْثُبُتوا اللَِّھ  َكَأیَّ
ْومُ  َفَذِلَك اللَِّھ َرُسوَل َیا ُقْلَنا ِذي  اْلَی وَ  الَّ َسَنةٍ  ُھ ا  َك ھِ  َأَیْكِفیَن َلاةُ  ِفی ْومٍ  َص ةٍ  َی الَ  َوَلْیَل ا  َق ُدُروا  َل ھُ  اْق ْدَرهُ  َل ا  َق ا  ُقْلَن ھِ  وَلَرسُ  َی ا  اللَّ  َفَم

ھُ  َفَیْسَتِجیُبوَن َفَیْدُعوُھْم ِباْلَحيِّ َفَیُمرُّ َقاَل الرِّیُح اْسَتْدَبَرْتُھ َكاْلَغْیِث َقاَل اْلَأْرِض ِفي ِإْسَراُعُھ ْأُمرُ  َل سََّماءَ  َفَی رُ  ال َأْرضَ  َفُتْمِط  َواْل
رُّ  ُضُروًعا َوَأْسَبُغُھ َخَواِصَر َوَأَمدُُّه ُذًرى َكاَنْت َما َأْطَوُل َوِھَي َساِرَحُتُھْم َعَلْیِھْم َوَتُروُح َفُتْنِبُت اْلَحيِّ  َوَیُم ْدُعوُھمْ  ِب ُردُّوا  َفَی  َفَی
ولُ  ِباْلَخِرَبِة َوَیُمرُّ َشْيٌء َأْمَواِلِھْم ِمْن َلُھْم َلْیَس ُمْمِحِلیَن َفُیْصِبُحوَن َأْمَواُلُھْم َفَتْتَبُعُھ َقْوَلُھ َعَلْیِھ ا  َفَیُق ي  َلَھ وَزكِ  َأْخِرِج ھُ  ُكُن  َفَتْتَبُع

لِ  َكَیَعاِسیِب ُكُنوُزَھا الَ  النَّْح ْأُمرُ  َق لٍ  َوَی لُ  ِبَرُج ْضِرُبھُ  َفُیْقَت سَّْیفِ  َفَی ھُ  ِبال ْزَلَتْینِ  َفَیْقَطُع ةَ  ِج َرضِ  َرْمَی مَّ  اْلَغ ْدُعوهُ  ُث لُ  َی ھِ  َفُیْقِب  ِإَلْی
 َشْرِقيَّ اْلَبْیَضاِء اْلَمَناَرِة ِعْنَد َفَیْنِزُل السََّلام َعَلْیِھ َمْرَیَم اْبَن اْلَمِسیَح َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َبَعَث ِإْذ َذِلَك َعَلى ُھَو َفَبْیَنا َقاَل َوْجُھُھ َیَتَھلَُّل

ةِ  َعَلى َیَدُه َواِضًعا َمْھُروَدَتْیِن َبْیَن ِدَمْشَق ْینِ  َأْجِنَح ھُ  َمَلَك ھُ  َفَیْتَبُع ھُ َفَیْق َفُیْدِرُك دَ  ُتُل ابِ  ِعْن دٍّ  َب شَّْرِقيِّ  ُل الَ  ال ا  َق مْ  َفَبْیَنَم َذِلكَ  ُھ  ِإْذ َك
ا  ِعَباِدي ِمْن ِعَباًدا َأْخَرْجُت َقْد َأنِّي السََّلام َعَلْیِھ َمْرَیَم اْبِن ِعیَسى ِإَلى َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َأْوَحى َدانِ  َل كَ  َی اِلِھمْ  َل وِّزْ  ِبِقَت اِدي  َفَح  ِعَب

لَّ  َعزَّ اللَُّھ َقاَل َكَما َوُھْم َوَمْأُجوَج َیْأُجوَج َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َفَیْبَعُث لطُّوِرا ِإَلى نْ {  َوَج لِّ  ِم َدبٍ  ُك ِسُلونَ  َح بُ   }َیْن َسى  َفَیْرَغ  ِعی
سٍ  َكَمْوِت َفْرَسى َفُیْصِبُحوَن ِرَقاِبِھْم ِفي َنَغًفا َعَلْیِھْم َفُیْرِسُل َوَجلَّ َعزَّ اللَِّھ ِإَلى َوَأْصَحاُبُھ َدةٍ  َنْف ِبطُ  َواِح َسى  َفَیْھ َحاُبھُ  ِعی  َوَأْص

ا  َبْیًتا اْلَأْرِض ِفي َیِجُدوَن َفَلا دْ  ِإلَّ َأهُ  َق مْ  َمَل ُنُھمْ  َزَھُمُھ بُ  َوَنِت َسى  َفَیْرَغ َحاُبھُ  ِعی ى  َوَأْص ھِ  ِإَل زَّ  اللَّ لَّ  َع لُ  َوَج ْیِھمْ  َفُیْرِس ًرا  َعَل  َطْی
نُ  َعَطاُء َفَحدََّثِني َجاِبٍر اْبُن َقاَل َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َشاَء َحْیُث َفَتْطَرُحُھْم َفَتْحِمُلُھْم ُبْخِتاْل َكَأْعَناِق دَ  ْب َسِكيُّ  َیِزی نْ  السَّْك بٍ  َع  َأْو َكْع

ا  َفُقْلُت َجاِبٍر اْبُن َقاَل ِباْلُمَھبَِّل َفَتْطَرُحُھْم َقاَل َغْیِرِه ا  َی دَ  َأَب لُ  َنَوَأیْ  َیِزی الَ  اْلُمَھبَّ عُ  َق شَّْمسِ  َمْطَل الَ  ال لُ  َق ھُ  َوُیْرِس زَّ  اللَّ لَّ  َع  َوَج
ةِ  َیْتُرَكَھا َحتَّى اْلَأْرَض َفَیْغِسُل َیْوًما َأْرَبِعیَن َمَدٍر َوَلا َوَبٍر َبْیُت ِمْنُھ َیُكْن َلا َمَطًرا الُ  َكالزََّلَف َأْرضِ  َوُیَق ي  ِلْل كِ  َأْنِبِت  يَوُردِّ َثَمَرَت

لِ  ِمْن اللَّْقَحَة َأنَّ َحتَّى الرِّْسِل ِفي َوُیَباَرُك ِبِقْحِفَھا َوَیْسَتِظلُّوَن الرُّمَّاَنِة ِمْن النََّفُر َیْأُكُل َفَیْوَمِئٍذ َقاَل َبَرَكَتِك ي  اْلِإِب امَ  َلَتْكِف نْ  اْلِفَئ  ِم
ى  ُھْم َفَبْیَنا َقاَل اْلَبْیِت َأْھَل َتْكِفي اْلَغَنِم ِمْن َوالشَّاَة اْلَفِخَذ َتْكِفي اْلَبَقِر ِمْن َواللَّْقَحَة النَّاِس كَ  َعَل ثَ  ِإْذ َذِل ھُ  َبَع زَّ  اللَّ لَّ  َع ا  َوَج  ِریًح
اُرجَ  َیَتَھاَرُجوَن النَّاِس ِشَراُر َوَیْبَقى ُمْؤِمٍن ُكلِّ َقاَل َأْو ُمْسِلٍم ُكلِّ ُروَح َفَتْقِبُض آَباِطِھْم َتْحَت َطیَِّبًة رِ ا َتَھ ْیِھمْ  ْلَحِمی الَ  َأْو َوَعَل  َق

  السَّاَعُة َتُقوُم َوَعَلْیِھ
  
  
  
  

   
   
   



 ٥٤٢

   جھنم في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالم جھنم في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالم جھنم في الھاجادة من مصادر معتقدات اإلسالم 
  

  GE-HINNOMفي الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان جي ِھّنوم 
  

شوع  (اسم واٍد في جنوب وجنوب غربي أورشلیم          ا  ١٦: ١٨، ٨: ١٥ی اني   ٣٠: ١١، نحمی وك الث ار  ١٠ :٢٣، المل ، أخب
ا  ٦: ٣٣األیام الثاني   ة (، اسمھا الحالي   )٣٥: ٣٢، ٢: ١٩، ٣١: ٧، إرمی د سكان       ) وادي الرباب ھ عن ا ھو معروف ب كم

ھ        ر بوابت ذلك یعتب ود     " تلطخت . "فلسطین، یطل الباب الجنوب غربي ألورشلیم على وادي ھوم ل د الیھ وادي عن سمعة ال
ي      ال            القدماء بطقوس اإللھ العمونّي مولوك الت وس حرق األطف دس طق اب المق ول الكت ا یق ي تضمنت فیم ھ، والت تمت فی

رابین  اء كق اني (أحی وك الث اني  ١٠: ٢٣المل ام الث ار األی ا ٦: ٣٣، ٣: ٢٨، أخب : ٣٢، ٨-٢: ١٩، ٣١: ٣٢،٧: ٢، إرمی
دما   إل_ حسب األسطورة أو الزعم_ وبعده فقد تحول بعد ذلك٦: ١٩ وبعده، ٣١: ٧، وطبقًا لسفر إرمیا   ) ٣٥ دفٍن عن ى م

الي الجحیم         . زالت تلك الطقوس  اب، وبالت ان العق ًا لمك ًا وأصبح مرادف ًا ملعون  ،٢٤: ٦٦انظر إشعیا   (ثم تم اعتباره وادی
  )، وسائر األدب الربیني الذي فیھ كلمتا الجحیم وجي ِھّنوم متردافتان٢٦إخنوخ 

  
ا ت ، وفي العھد الجدید عند المسیحیین،في كثیر من جمل التلمود     ، وإن حرفت وُسھِّلت الكلمة العبریة جیھنوم لتصیر جیِھنَّ

انّي                   ي األصل الیون ا ف د أصلھا جیِھنَّ د الجدی ة للعھ ة العربی ي الترجم نم ف ى  (كل كلمة جھ : ١٠، ٣٠: ، ٢٩: ، ٢٢: ٥مت
رقس ٣٣: ٢٣، ١٥: ٢٣، ٩: ١٨، ٢٨ ا ٤٧: ، ٤٥: ، ٤٣: ٩، م وب ٥: ١٢، لوق الة یعق ة )٦: ٣، رس ر ترجم ، انظ

  . لكن تظل كلمة جیھنوم مستعملة في التلمود بجوار الكلمة المسھلة جیھنا. للعھد الجدید إلى اإلنجلیزیةWebesterویبستر 
  

================================================================  
ل وأصل              د الجحیم ب دین الیھودي لمعتق ي      من ھنا یتبدى لنا التطور التدریجي داخل جسم ال ذي صار ف وم، ال ة جیھّن كلم

اللغة العربیة عندما نقل محمد اللفظة العبریة إلى جھنم في القرآن، وھي كلمة غیر عربیة كما ھو معلوم تعامل في النحو  
  .ككلمة أعجمیة ممنوعة من الصرف ال تنون وتجر بالفتحة بدل الكسرة

  

================================================================  
   GEHENNAجيِهنَّافي الموسوعة اليهودية، تحت عنوان 

  
  الطبیعة والموقع

  
ام   ) بالعبریة جي ِھّنوم(كان وادي ابن ِھّنوم والذي یعرف كذلك في الكتاب المقدس بوادي ھنوم    ت تق ھو المكان الذي كان

لیم                 ن أورش وب م ى الجن ع إل وك، ویق ھ مول ال لإلل وس التضحیة باألطف شوع (بھ طق اني   ٨: ١٥ ی وك الث ، ١٠: ٢٣، المل
ا   )١٤-١٣: ١٩،  ٦: ١٩،  ٣٢-٣١: ٧،  ٢٣: ٢إرمیا   وم أو جیِھنَّ ، ولذلك اعتبر ذلك الوادي ملعونًا، وأصبحت كلمة جیِھن

  .مردفًا مجازیًا لكلمة الجحیم
  

: ٩التكوین ربا (ي حسب رأي ربیني ف. (Soṭah 22a)في االعتقادات الھاجادیة خلقت الجحیم مثل الفردوس من ِقَبل الرب 
وین              ) ٩ سیر أسطوري للتك ى أساس تف ذا عل ق، وھ ن الخل سادس م وم ال ة   ٣١: ١فقد خلقت في الی ار الجمل حسنًا  ( باعتب

ط                    ) جدًا سھ، فق الم نف ق الع ل خل ت قب اني، وحسب آخرین خلق وم الث ربیین لی بعض ال ي رأي آخر ل تشیر إلى الجحیم، وف
   .(Gen. R. iv., end; Pes. 54a)نارھا خلقت في الیوم الثاني 

  
راھیم            ذي رآه إب اري ال رن الن ان الف د ك سیر ھاجادي متحامل فق ًا لتف وین    طبق ا   ١٧: ١٥حسب سفر التك مَّ  ١٧( ھو جیھن ُث

عِ             َك اْلِقَط ْیَن ِتْل وُز َب اٍر َیُج ْصَباُح َن اٍن َوِم وُر ُدَخ ُة، َوِإَذا َتنُّ َصاَرِت اْلَعَتَم شَّْمُس َف ِت ال  .Mek. xx. 18b, 71b; comp) .)َغاَب
Enoch, xcviii. 3, ciii. 8; Matt. xiii. 42, 50)      ا ة جیھن بعض اآلخر بواب و      [Er. 19aبینما اعتبره ال ح فھ سیر أص وحسب تف

  ]المترجم_یأتي بعد العتمة في الرؤیا إشارة إلى خالص الرب یھوه لشعبھ بعد الضیقات



 ٥٤٣

 فأحد اآلراء یرى أنھا في وادي ھنوم، الوادي الملعون، قرب تنوعت اآلراء كذلك بصدد موقع وحدود وطبیعة الجحیم،
، وھذا حسب تفسیر البعض من الھاجادیین یعني وجود بوابة لھا ھناك، فھي في ) ومواضع أخر١: ٢٧إخنوخ (أورشلیم 

ْیِف َغْیِر َرُجل، َوَیْسُقُط َأشُّوُر ِبَس٨ (٩: ٣١إلشعیا صھیون ولھا بوابة في أورشلیم، بناًء على تفسیر ھاجادي متحامل 
َوَصْخُرُه ِمَن اْلَخْوِف َیُزوُل، َوِمَن ٩. َوَسْیُف َغْیِر ِإْنَساٍن َیْأُكُلُھ، َفَیْھُرُب ِمْن َأَماِم السَّْیِف، َوَیُكوُن ُمْخَتاُروُه َتْحَت اْلِجْزَیِة

 إن لھا حسب التلمود ثالث .).َیْوَن، َوَلُھ َتنُّوٌر ِفي ُأوُرَشِلیَمالرَّاَیِة َیْرَتِعُب ُرَؤَساُؤُه، َیُقوُل الرَّبُّ الَِّذي َلُھ َناٌر ِفي ِصْھ
، تقع البوابة بین نخلتین في وادي ھنوم، (Er. 19a')بوابات تطل كل منھن على الترتیب  على البریة وأورشلیم والبحر 

لبوابة ضیق یعیق خروج الدخان،  فإن فم ا(Men. 99b)وفقًا لـ ). المرجع السابق(والتي منھا یتصاعد الدخان باستمرار 
وطبقًا لرأي آخر فھي تقع فوق السماء، وطبقًا آلخر وراء الجبال المظلمة . وباألسفل تمتد جیھنا على نحو غیر محدود

(Ta'an. 32b)  حسبما جاء (، تقول أسطورة أن عربیًا حدد لعالم یھودي الموضع الذي عنده ابتلعت األرض قورح وبنیھ
  . (Sanh. 110b) الذین انحدروا إلى جیِھّنا )٣٢- ٣١: ١٦لعدد في أسطورة سفر ا

  
األرض مساحتھا واحد على ستین : "فقد قالت الھاجادة. إنھا تقع عمیقًا تحت األرض، ومتسعة بشكل غیر قابل للقیاس

فإن كل من ثم . ، وعدن واحد على ستین من جیھنا)الفردوس(، والجنة واحد على ستین من عدن ]األرضیة[من الجنة 
  (Pes. 94a)." قال البعض أن جیھنا ال یمكن قیاسھا. العالم بمثابة غطاء لجیھنا

  
عقیدة مشابھة نراھا في دیانة البابلیین فوفق األسطورة السومریة البابلیة نزلت  . (Soṭah 10b)جھنم مقسمة لسبعة أقسام 

  )ظر إنجیل سومر وإنجیل بابل للدكتر خزعل الماجديان. (إلى العالم السفلي لتنقذ تموز عبر سبع بوابات) إنانا(عشتار 
  

 ، یھطل (B. B. 84a)تعبر الشمس عند غروبھا لیًال عبرھا، وتحصل منھا على نارھا أو ما یسمیھ التلمود باتقاد اللیل 
  . (Ḥag. 13b)نھر ناري على رؤوس اآلثمین في جیھنا 

  
  ٥- ٤: ١٧جاء في سفر أخنوخ 

  

 وقد جئت إلى نھر من نار حیث ٥ء الحي وإلى نار الغرب، الذي یتلقى كل غروب للشمس، وقادوني أیضًا إلى الما٤(
]Eتجري النار فیھ مثل المیاه وتصب في البحر الكبیر اتجاه الغرب] الذي:  بدیل(  
  

  .ھنا توصف الجحیم بالضبط كما في التلمود
  

ففي كتاب الزرادشتیة المقدس . أقدام اآلثمینلقد اعتقد الفرس الزرادشتیون أن معدنًا متوھجًا مصھورًا یجري تحت 
  the Zend-Avesta ("Bundahis," xxx. 20) ٢٠: ٣٠بونداھیس / الزند أڦستا 

  

  )سوف یمر كل البشر خالل المعدن المصھور ویصبحون طاھرین، وللطاھرین سوف یكون كالمشي في لبٍن دافئ(
  

 ، (Tosef., Ber. 6, 7; Mark 9. 43 et seq.; Matt. 18. 8, 25. 41; comp. Schwally, l.c. p. 176)إن نار جیھنا ال تنضب أبدًا 
   (Men. 100a). یوجد دائمًا وفرة من الخشب ھناك

  
  (Ber. 57b). ھذه النار ھي ستون ضعف أي نار أرضیة

  
 رؤیا ھذا یتسق مع التصور المسیحي للجحیم كما نراه في فھناك رائحة كبریت في جیھنا، ٦: ٦٧حسب سفر أخنوخ 

  .یوحنا الالھوتي حیث توصف بأنھا بحیرة النار والكبریت، وغیره
  

  . أن الرب یدین بالنار، وھذا النص یوضح بدایة التأثر بالدین الزرادشتّي١٦،٢٤: ٦٦قیل بتلمیح قوي في سفر إشعیا 



 ٥٤٤

ذه الفكرة تتكر في أخنوخ ، نفس ھ (Yeb. 109b; comp. Job x. 22). جیھنا مظلمة رغم الحجم الضخم لنارھا، فھي كاللیل
  )٣٠: ٢٥، ١٣: ٢٢، ١٢: ٨وفي متى ، ٢: ٨٢، ٤: ١٠

  
ضع كل شيء في بحري، غذني بنسل شیث، إني : "یعتقد أن ھناك مالكًا أمیرًا مسؤوًال عن جیھنا، إنھ یقول للرب

  . (Shab. 104)لكن الرب یرفض طلبھ، قائًال لھ أن یأخذ الوثنیین ." جائع
  

  (Ar. 15b') ."إني أعاقب القاذفین من األعلى، وكذلك أعاقبھم من األسفل بفحٍم مشتعل: "األمیریقول الرب للمالك 
  

  (Sanh. 52a). تحترق أرواح أبناء قورح، بینما یصر المالك األمیر بأسنانھ علیھم ألجل منافقتھم لقورح
  

   .(Ab. Zarah 17a')]." الروم[أعطني المھرطقین، والقوة اآلثمة : "جیھنا تصیح
  

  الدینونة
  

ناح المعلم الشھیر یوحنان بن زاكاي قبل . یعتقد لدى الیھود عمومًا أن اآلثمین یذھبون إلى الجحیم مباشرة بعد موتھم
  (Ber. 28b). موتھ ألنھ ال یعرف سواء أكان سیذھب إلى الفردوس أم الجحیم

  

  (B. M. 83b). یذھب الصالحون إلى الفردوس، واآلثمین إلى الجحیم
  

عند الموت، تستبدل حصة اإلنسان . ، أحدھما في الجحیم واآلخر في الفردوس)مكانین(فرد یخصص حصتین لكل 
  (Ḥag. 15a). الصالح في الجحیم، بحیث یمتلك اثنتین في الفردوس، بینما العكس صحیح بالنسبة لآلثمین

  
  (Yeb. 63b). لھذا لكان أفضل لھؤالء األخیرین لو لم یحیوا قط

  
رب العالم، لقد فعلَت حسنًا، الفردوس لألتقیاء، وجیھنا : "یقولون. ي جیھنا إلى عمق یتناسب مع إثمھمإنھم یلقون ف

  (Er. 19a')." لألشرار
  

  (Ab. R. N. 41). الصالح بكمال، والشریر بالتمام، وبینھم فئة تتوسط ھاتین الفئتین: ھناك ثالث فئات من البشر
  

الذي یضیف أن الذین أثموا ولكن لم یقودوا غیرھم إلى اإلثم یظلون الثني عشر رأي مشابھ نراه في التلمود البابلي، 
. شھرًا في جیھنا، بعد االثني عشر شھرًا تدمر أجسادھم، وتحرق أرواحھم، وتنثر الریح رمادھم تحت أقدام الصالحین

الجحیم، لن ] خمدت[=ت ، حتى إن مات)٢٦: ١١الملوك األول (لكن بالنسبة للھراطقة وغیرھم، ویربعام بن ناباط 
  (R. H. 17a; comp. Shab. 33b). یموتوا ھم

  
، أو یلحقون العار "الزنا"الذین یرتكبون : كل من ینحدرون إلى جیھنا سیصعدون منھا، ما خال ثالثة أصناف من البشر

  (B. M. 58b). بجیرانھم، أو یقذفونھم
  

  .جون بعذابات اآلثمین في الجحیم أن الصالحین یبتھ١٢: ٦٢، ٩: ٤٨، ٣: ٢٧یقول سفر أخنوخ 
  

 صیاغة ھذا المعتقد، فیقول أنھ یغیظ نعیم الصالحین في الفردوس اآلثمین الناظرین لھ ٣٢یعید مدراش الالویین ربا 
  .عندما یخرجون من الجحیم

A
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ر



 ٥٤٥

. عودون إلى الربوفقًا لبعض اآلراء، ال تمس نار جیھنا آثمي الیھود، ألنھم یعترفون بذنوبھم أمام بوابات الجحیم ثم ی
('Er. 19a)   

  

  (Er. 19a; comp. Luke xvi. 19-31'). یأخذ إبراھیم المدان إلى حضنھ
  

كما سبق اإلشارة یذھب الھراطقة ومضطھدو الیھود الروم إلى جیھنا، ونفس المصیر ینتظر من اضطھد الیھود البابلیین 
   (Ber. 8b). من الفرس

  
  .ھما أنھ سُیلقى باألخص الوثنیون إلى بركة النار في یوم الدین، وغیر٩: ٩١، ٦: ١٠ویذكر سفر أخنوخ 

  
الرب، الجبار، سیعاقبھم في یوم الدینونة بوضع النار والدیدان في لحومھم،  (١٧: ١٦وجاء في سفر یھودیت

  .) وسیصرخون من األلم إلى كل األبدیة
  

: ٣٣واح في أجسادھم في یوم الدینونة، وفقًا إلشعیا سیعاني اآلثمون العذاب األلیم في جیھنا عندما یعید الرب وضع األر
١١ ،(Sanh. 108b)  

  
  . كذلك یقول أن اآلثمین سیختفون كالقش أمام وجوه المصطفْیَن٩: ٤٨سفر أخنوخ 

  
  اإلثم والفضیلة

  
 و (Er. 19a')ارة لقد قیل بشكل متكرر في الكتابات الربینیة أن خطایا معینة تؤدي بالمرء إلى جیِھّنا، ومن تلك اآلثام الدع

  إلخ...، والوثنیة، والتكبر، واالستھزاء، والنفاق، والغضب"الزنا"
 (Soṭah 4b, 41b; Ta'an. 5a; B. B. 10b, 78b; 'Ab. Zarah 18b; Ned. 22a)    

  

، (B. M. 59a)، والذي یتبع دومًا مشورات زوجتھ (.Shab. 33a; Enoch, xxvii)الجحیم تنتظر من ینغمس في الكالم النابي 
  (B. B. 79a; comp. Yoma 72b)، والذي ینصرف عن التوراة (Ḥul. 133b)والذي یعلم تلمیذًا غیر مستحق 

  

  Er. 18b, 101a; Sanh. 109b; Ḳid. 81a; Ned. 39b; B. M. 19a'وللمزید من أمثال أولئك، اطلع على 
  

، والصیام، وعیادة المریض، وقراءة ]لعطاءا[البذل : من جھة أخرى توجد فضائل تحفظ المرء من دخول الجحیم، مثل
  .، وأكل الثالث وجبات في السبتthe Shema' and Hallelالصالتین الشمة وھالیل 

(Giṭ. 7a; B. B. 10a; B. M. 85a; Ned. 40a; Ber. 15b; Pes. 118a; Shab. 118a)  
  

   (Ber. 10a) ومن الھراطقة (B. B. 10a)اإلسرائیلیون على العموم أقل عرضة لخطر الجحیم من الوثنیین 
  

  .خصوصًا محمیون (Yeb. 102b)والفقراء واألتقیاء  (Ḥag. 27a; comp. Men. 99b and Yoma 87a)العلماء 
  

. الذین یعیشون في فقر، والذین یعانون اآلالم المعویة، والذین یضطھدون من دائنیھم: ثالث فئات ال یرون وجھ الجحیم
('Er. 41b)  

  
  .Er. 19a; B. B. 79a; Sanh. 111b; et al'ماء جیھنا، انظر لالطالع على أس
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  :مقارنة مع نصوص اإلسالم

  
  :یذكر القرآن كذلك سعة جھنم كثیرًا، فیقول:  أوًال-
  
   العنكبوت})٦٨( َلمَّا َجاَءُه َأَلْیَس ِفي َجَھنََّم َمْثًوى ِلْلَكاِفِریَن َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذبًا َأْو َكذََّب ِباْلَحقِّ{
  
ْسَتِغیُثوا یُ         { َراِدُقَھا َوِإْن َی ْم ُس اُثوا  َوُقْل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمیَن َنارًا َأَحاَط ِبِھ َغ

  الكھف} )٢٩(ِبَماٍء َكاْلُمْھِل َیْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقًا 
  
  ٨٥: ص} )٨٥(َألْمَألنَّ َجَھنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُھْم َأْجَمِعیَن ) ٨٤(َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {
  
ا       َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَھنََّم  { ِصُروَن ِبَھ ُیٌن ال ُیْب ْم َأْع ا َوَلُھ وَن ِبَھ َكِثیرًا ِمْن اْلِجنِّ َواِإلنِس َلُھْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُھوَن ِبَھا َلُھْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُھ

  األعراف} )١٧٩(َوَلُھْم آَذاٌن ال َیْسَمُعوَن ِبَھا ُأْوَلِئَك َكاَألْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ ُأْوَلِئَك ُھْم اْلَغاِفُلوَن 
  

ص             ى ن ي إضافة وتوشیة عل وفي األحادیث حدیث یسعني وصفھ بالھاجادي حیث یسیر على نمط الھاجادة ومدرستھا ف
ذِّْكَرى  َوِجيَء َیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َیْوَمِئٍذ َیَتَذكَُّر اِإلْنَساُن{القرآن في قولھ   ذي،   ، ٢٣ :الفجر } )٢٣( َوَأنَّى َلُھ ال سلم والترم روى م

  :للفظ لألولوا
  
حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا أبي عن العالء بن خالد الكاھلي عن شقیق عن عبد اهللا قال قال رسول         ] ٢٨٤٢[ 

  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یؤتى بجھنم یومئذ لھا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونھا
  

  :ویروي أصحاب كتب األحادیث، واللفظ للبخاري

 َحدََّثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا َأُبو َصاِلٍح َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ -  ٤٧٤١
بَّْیَك َربََّنا َوَسْعَدْیَك َفُیَناَدى ِبَصْوٍت ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُرَك َأْن ُتْخِرَج ِمْن َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیا آَدُم َیُقوُل َل

 َتَضُع اْلَحاِمُل ُذرِّیَِّتَك َبْعًثا ِإَلى النَّاِر َقاَل َیا َربِّ َوَما َبْعُث النَّاِر َقاَل ِمْن ُكلِّ َأْلٍف ُأَراُه َقاَل ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َفِحیَنِئٍذ
َفَشقَّ َذِلَك َعَلى النَّاِس َحتَّى } َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُھْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّھ َشِدیٌد { َحْمَلَھا َوَیِشیُب اْلَوِلیُد 

ْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َوِمْنُكْم َواِحٌد ُثمَّ َأْنُتْم ِفي َتَغیََّرْت ُوُجوُھُھْم َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن َی
ُكوُنوا ُرُبَع النَّاِس َكالشَّْعَرِة السَّْوَداِء ِفي َجْنِب الثَّْوِر اْلَأْبَیِض َأْو َكالشَّْعَرِة اْلَبْیَضاِء ِفي َجْنِب الثَّْوِر اْلَأْسَوِد َوِإنِّي َلَأْرُجو َأْن َت

َتَرى النَّاَس { َأْھِل اْلَجنَِّة َفَكبَّْرَنا ُثمَّ َقاَل ُثُلَث َأْھِل اْلَجنَِّة َفَكبَّْرَنا ُثمَّ َقاَل َشْطَر َأْھِل اْلَجنَِّة َفَكبَّْرَنا َقاَل َأُبو ُأَساَمَة َعْن اْلَأْعَمِش 
ْلٍف ِتْسَع ِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َوَقاَل َجِریٌر َوِعیَسى ْبُن ُیوُنَس َوَأُبو ُمَعاِوَیَة َوَقاَل ِمْن ُكلِّ َأ} ُسَكاَرى َوَما ُھْم ِبُسَكاَرى 

  }َسْكَرى َوَما ُھْم ِبَسْكَرى { 

  
  



 ٥٤٧

  :ویروي بعض أصحاب كتب األحادیث ، واللفظ لمسلم
  
ع       حدثنا یحیى بن أیوب حدثنا خلف بن خلیفة حدثنا یزید بن كیسان عن أبي      ] ٢٨٤٤[  ا م ال كن رة ق ي ھری ن أب  حازم ع

م               ا اهللا ورسولھ أعل ال قلن ذا ق ا ھ درون م لم ت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى اهللا علیھ وس
   حتى انتھى إلى قعرھاقال ھذا حجر رمى بھ في النار منذ سبعین خریفا فھو یھوى في النار اآلن

  
ذكر             ثانیًا بالنسبة ألوصاف جھنم - ا ی صفات اإلسالمیة، وھن ع ال ًا م شابھ تمام رة تت ي مواضیع كثی ا ف  الھاجادیة كما قارن

  :نھر ناري ینصب فوق رؤوس األثمة، وھو یذكرنا باآلیة
  
ْصَھُر  ) ١٩(ُءوِسِھْم اْلَحِمیُم َھَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّھْم َفالَِّذیَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُھْم ِثَیاٌب ِمْن َناٍر ُیَصبُّ ِمْن َفْوِق رُ     { ُی

ٍد   ) ٢٠(ِبِھ َما ِفي ُبُطوِنِھْم َواْلُجُلوُد     ْن َحِدی وا         ) ٢١(َوَلُھْم َمَقاِمُع ِم ا َوُذوُق ُدوا ِفیَھ مٍّ ُأِعی ْن َغ ا ِم وا ِمْنَھ ا َأَراُدوا َأْن َیْخُرُج ُكلََّم
  الحج} )٢٢(َعَذاَب اْلَحِریِق 

  
فھذا ما نقلھ محمد عن  ، (Ber. 57b). ھذه النار ھي ستون ضعف أي نار أرضیة: لھاجادي ثالثًا بالنسبة لقول النص ا-

الھاجادة أو من نسب لھ الحدیث ممن جاؤوا بعده مستكملین نقلھ من الھاجادیات، فروى أصحاب كتب األحادیث نفس 
  :واللفظ للبخاريالفكرة، 

اَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ  َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي ُأَوْیٍس َق-  ٣٢٦٥
ِإْن َكاَنْت َلَكاِفَیًة َقاَل َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َناُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزًءا ِمْن َناِر َجَھنََّم ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ 

  ُفضَِّلْت َعَلْیِھنَّ ِبِتْسَعٍة َوِستِّیَن ُجْزًءا ُكلُُّھنَّ ِمْثُل َحرَِّھا

    :وروى مسلم

ي                    ] ٢٨٤٣[  ن أب ن األعرج ع اد ع ي الزن ن أب رحمن الحزامي ع د ال ن عب ي ب رة یعن دثنا المغی ن سعید ح حدثنا قتیبة ب
الوا واهللا إن  ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم    قال ناركم ھذه التي یوقد بن آدم جزء من سبعین جزءا من حر جھنم ق

  كانت لكافیة یا رسول اهللا قال فإنھا فضلت علیھا بتسعة وستین جزءا كلھا مثل حرھا 
    

ي صلى          ] ٢٨٤٣ [  ن النب رة ع ي ھری ن أب اهللا حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ھمام بن منبھ ع
  علیھ وسلم بمثل حدیث أبي الزناد غیر أنھ قال كلھن مثل حرھا 

   
  .ورواه أحمد بن حنبل وأصحاب كتب السنن

  
ة              : مالحظة ار العادی ن الن ر م ًا أكث ذابًا وألم سبب ع ن ت ذه ل من الناحیة العلمیة فھذا سخف، فعلى فرض وجود حرارة كھ

س   ألن الجلد لھ قدرة محدودة على الشعور والتأثر، وا  ف الح لنار العادیة بعد تعرضھ لھا یموت ویتبخر ماؤه بالتالي یتوق
  .مع موت الكائن اإلنساني بما یعرف طبیًا بصدمة تبخر الماء من الجلد، فال معنى لحرارة أزید

  
  :نار جھنم ال تخمد أیضًا في النسخة اإلسالمیة منھا، جاء في القرآن:  رابعًا-
  
ذَ { ي َع ِرِمیَن ِف ُدوَن  ِإنَّ اْلُمْج نََّم َخاِل ُسوَن   ) ٧٤(اِب َجَھ ِھ ُمْبِل ْم ِفی ْنُھْم َوُھ ُر َع ْم   ) ٧٥(ال ُیَفتَّ اُنوا ُھ ْن َك اُھْم َوَلِك ا َظَلْمَن َوَم

  الزخرف} )٧٧(َوَناَدْوا َیا َماِلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثوَن ) ٧٦(الظَّاِلِمیَن 
  
وٍر             َوالَِّذیَن َكَفُروا   { لَّ َكُف ِزي ُك َذِلَك َنْج َذاِبَھا َك ْن َع ْنُھْم ِم ُف َع وا َوال ُیَخفَّ ْیِھْم َفَیُموُت َضى َعَل نََّم ال ُیْق ْم  ) ٣٦(َلُھْم َناُر َجَھ َوُھ

ْرُكْم مَ                 ْم ُنَعمِّ ُل َأَوَل ا َنْعَم ِذي ُكنَّ َر الَّ اِلحًا َغْی ْل َص ا َنْعَم ِذیُر       َیْصَطِرُخوَن ِفیَھا َربََّنا َأْخِرْجَن اَءُكْم النَّ َذكََّر َوَج ْن َت ِھ َم َذكَُّر ِفی ا َیَت
  فاطر} )٣٧(َفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َنِصیٍر 



 ٥٤٨

  النحل} )٨٥(َوِإَذا َرَأى الَِّذیَن َظَلُموا اْلَعَذاَب َفال ُیَخفَُّف َعْنُھْم َوال ُھْم ُینَظُروَن {
  
  البقرة} )٨٦( َفال ُیَخفَُّف َعْنُھْم اْلَعَذاُب َوال ُھْم ُینَصُروَن اَة الدُّْنَیا ِباآلِخَرِةُأْوَلِئَك الَِّذیَن اْشَتَرْوا اْلَحَی{

  : بالنسبة لما یطلبھ مالك النار أو النار نفسھا من المزید من البشر، فھو عینھ ما ینقلھ محمد في القرآن-

  ق} َوُأْزِلَفْت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر َبِعیٍد) ٣٠(ْن َمِزیٍد َیْوَم َنُقوُل ِلَجَھنََّم َھْل اْمَتْألِت َوَتُقوُل َھْل ِم{

 تقول الھاجادة أن النار منازل وفقًا للمعاصي، وینزل العاصي إلى العمق المناسب لدرجة شره ومعصیتھ، وھو عینھ -
  :ما یعرف في القرآن باألبواب وبالدركات

  
  النساء} ) ١٤٥(َألْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُھْم َنِصیرًا ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك ا{
  

یَن    ) ٤٢(ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمْن اتََّبَعَك ِمْن اْلَغاِویَن   { ُدُھْم َأْجَمِع نََّم َلَمْوِع َواٍب    ) ٤٣(َوِإنَّ َجَھ ْبَعُة َأْب ا َس َلَھ
  الِحجر} ) ٤٤(ُھْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ِلُكلِّ َباٍب ِمْن

  
اب            ذكره كت ا ی ا لم ي ترجمتن ك ستأتي ف سام تل ازل أو درجات أو أق سبعة من ود  (وقصة ال ي   ) أساطیر الیھ ن الجحیم ف ع

  .الھاجادة
  

  :وجاء في األحادیث، واللفظ لمسلم
  
د                 ] ٢٨٤٥ [ ن عب دثنا شیبان ب د ح ن محم ونس ب دثنا ی ا       حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح ادة سمعت أب ال قت ال ق رحمن ق ال

ذه              ن تأخ نھم م ھ وم نضرة یحدث عن سمرة أنھ سمع نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن منھم من تأخذه النار إلى كعبی
  إلى حجزتھ ومنھم من تأخذه إلى عنقھ 

    

 سمعت أبا نضرة یحدث حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوھاب یعنى بن عطاء عن سعید عن قتادة قال ] ٢٨٤٥ [ 
ھ      ى ركبتی ار إل عن سمرة بن جندب أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال منھم من تأخذه النار إلى كعبیھ ومنھم من تأخذه الن

  ومنھم من تأخذه النار إلى حجزتھ ومنھم من تأخذه النار إلى ترقوتھ 
  
  :لو لم یحَي قط، فھو یماثل القرآن" كافر" بالنسبة لما یذكره النص الھاجادي عن أنھ كان أفضل للـ -
  
  النبأ} )٤٠(ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِریًبا َیْوَم َینُظُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َیَداُه َوَیُقوُل اْلَكاِفُر َیا َلْیَتِني ُكنُت ُتَراًبا {
  
 إلى آخر األسطورة، فھذا بعینھ مذكور  أما مسألة وجود مكانین أو حصتین لكل إنسان واحد في الجنة واآلخر في جھنم-

  .في القرآن واألحادیث، فانظر موضوع الجنة في ھذا الكتاب
  
س تصور             - و نف بعض، فھ ع بعضھم ال دثوا م ا تح ل وربم بعض، ب  بالنسبة لتصور أن أھل النار والجنة یرون بعضھم ال

  :المعتقد القرآني
  
َؤذٌِّن   َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّارِ { َأذََّن ُم  َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَھْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا َقاُلوا َنَعْم َف

اِفُروَن  الَِّذیَن َیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوَیْبُغوَنَھا ِعَوجًا ) ٤٤(َبْیَنُھْم َأْن َلْعَنُة اللَِّھ َعَلى الظَّاِلِمیَن     ا  ) ٤٥(َوُھْم ِباآلِخَرِة َك َوَبْیَنُھَم
وَن                   ْم َیْطَمُع ْدُخُلوَھا َوُھ ْم َی ْیُكْم َل الٌم َعَل ِة َأْن َس َحاَب اْلَجنَّ اَدْوا َأْص ِسیَماُھْم َوَن ال ِب وَن ُك اٌل َیْعِرُف َراِف ِرَج ِحَجاٌب َوَعَلى اَألْع

َراِف   ) ٤٧(ْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا َربََّنا ال َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن َوِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُھْم ِتْلَقاَء أَ   ) ٤٦( َحاُب اَألْع َوَناَدى َأْص
ْسَتْكِبُروَن   ُتْم َت ا ُكن ْم َوَم ْنُكْم َجْمُعُك ى َع ا َأْغَن اُلوا َم ِسیَماُھْم َق وَنُھْم ِب اًال َیْعِرُف َسْم) ٤٨(ِرَج ِذیَن َأْق ُؤالِء الَّ ُھ َأَھ اُلُھْم اللَّ ُتْم ال َیَن



 ٥٤٩

ْن         ) ٤٩(ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعَلْیُكْم َوال َأْنُتْم َتْحَزُنوَن       ا ِم ُضوا َعَلْیَن ِة َأْن َأِفی َحاَب اْلَجنَّ اِر َأْص َحاُب النَّ اَدى َأْص َوَن
اِفِریَن  اْلَماِء َأْو ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّھ َقاُلوا ِإنَّ اللََّھ حَ   دُّْنَیا         ) ٥٠(رََّمُھَما َعَلى اْلَك اُة ال رَّْتُھْم اْلَحَی ًا َوَغ وًا َوَلِعب َنُھْم َلْھ ُذوا ِدی ِذیَن اتََّخ الَّ

  })٥١(َفاْلَیْوَم َننَساُھْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء َیْوِمِھْم َھَذا َوَما َكاُنوا ِبآَیاِتَنا َیْجَحُدوَن 
  
َساَءُلوَن   ) ٣٩(ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَیِمیِن ) ٣٨(َرِھیَنٌة ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت     { اٍت َیَت ِرِمیَن   ) ٤٠(ِفي َجنَّ ْن اْلُمْج َلَكُكْم   ) ٤١(َع ا َس َم

َصلِّیَن      ) ٤٢(ِفي َسَقَر   َن اْلُم ُك ِم ْم َن اُلوا َل ْسِكیَن     ) ٤٣(َق ُم اْلِم ُك ُنْطِع ْم َن ِضیَن     ) ٤٤(َوَل َع اْلَخاِئ وُض َم ا َنُخ ا  ) ٤٥(َوُكنَّ َوُكنَّ
  المدثر} ) ٤٨(َفَما َتْنَفُعُھْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعیَن ) ٤٧(َحتَّى َأَتاَنا اْلَیِقیُن ) ٤٦(ُنَكذُِّب ِبَیْوِم الدِّیِن 

  
س   " الفضائل"و " اآلثام والخطایا" إن  - ا نف التي تذكرھا الھاجادة على أنھا ما یقرر المصیر األخروي لإلنسان، ھي ذاتھ

ى                    التصور اإلس   ر والتصدق عل سالم والب اه كحب ال اه وقبلن ا احترمن ا م ًا، سواء منھ رآن واألحادیث عموم ي الق المي ف
ر                ة الفكر والفك ع حری ا كمن ھ منھ ا ال نقبل ة، وم ة الزوجی سرقة وتحریم الخیان ة وجرم ال راء والمحاویج وأداء األمان الفق

  إلخ....العلمي واإللحادي والحریة الشخصیة والعقیدیة والجنسیة
  

  :نقرأ في األحادیث
  

  :روى أصحاب األحادیث، واللفظ للبخاري

 َحدََّثِني ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأِبي َواِئٍل َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبیَل َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل -  ٤٤٧٧
ْیِھ َوَسلََّم َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظُم ِعْنَد اللَِّھ َقاَل َأْن َتْجَعَل ِللَِّھ ِندا َوُھَو َخَلَقَك ُقْلُت ِإنَّ َذِلَك َلَعِظیٌم ُقْلُت ُثمَّ َأيُّ َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَل

  ِلیَلَة َجاِرَك َأْن ُتَزاِنَي َحَقاَل َوَأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َتَخاُف َأْن َیْطَعَم َمَعَك ُقْلُت ُثمَّ َأيُّ َقاَل

ي                 - ٢٧٦٦ ْن َأِب ِث َع ي اْلَغْی ْن َأِب َدِنيِّ َع ٍد اْلَم ِن َزْی ْوِر ْب ْن َث اٍل َع ُن ِبَل َلْیَماُن ْب دََّثِني ُس اَل َح  َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َق
ھِ         ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب ُھ َع اَل             ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْن نَّ َق ا ُھ ِھ َوَم وَل اللَّ ا َرُس اُلوا َی اِت َق سَّْبَع اْلُموِبَق وا ال اَل اْجَتِنُب لََّم َق  َوَس

ْومَ   َولِّي َی یِم َوالتَّ اِل اْلَیِت ُل َم ا َوَأْك ُل الرَِّب اْلَحقِّ َوَأْك ا ِب ُھ ِإلَّ رََّم اللَّ ي َح نَّْفِس الَِّت ُل ال سِّْحُر َوَقْت ِھ َوال شِّْرُك ِباللَّ ْذُف ال ِف َوَق  الزَّْح
  اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَلاِت

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَوِلیِد َحدََّثَنا ُشْعَبُة َقاَل َأْخَبَرِني اْبُن ُعْثَماَن َقاَل َسِمْعُت ُموَسى ْبَن َطْلَحَة َعْن َأِبي َأیُّوَب َقاَل ِقیَل َیا -  ٥٩٨٢
َمٍل ُیْدِخُلِني اْلَجنََّة و َحدََّثِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ِبْشٍر َحدََّثَنا َبْھُز ْبُن َأَسٍد َحدََّثَنا ُشْعَبُة َحدََّثَنا اْبُن ُعْثَماَن َرُسوَل اللَِّھ َأْخِبْرِني ِبَع

ْلَحَة َعْن َأِبي َأیُّوَب اْلَأْنَصاِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َمْوَھٍب َوَأُبوُه ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اللَِّھ َأنَُّھَما َسِمَعا ُموَسى ْبَن َط
َأنَّ َرُجًلا َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُیْدِخُلِني اْلَجنََّة َفَقاَل اْلَقْوُم َما َلُھ َما َلُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَرٌب 

ُھ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َتْعُبُد اللََّھ َلا ُتْشِرُك ِبِھ َشْیًئا َوُتِقیُم الصََّلاَة َوُتْؤِتي الزََّكاَة َوَتِصُل الرَِّحَم َذْرَھا َقاَل َكَأنَُّھ َما َل
  َكاَن َعَلى َراِحَلِتِھ

َنا اللَّْیُث َعْن ُعَقْیٍل َعْن اْبِن ِشَھاٍب َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِعٍم َقاَل ِإنَّ ُجَبْیَر ْبَن ُمْطِعٍم  َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َحدََّث-  ٥٩٨٤
  َأْخَبَرُه َأنَُّھ َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة َقاِطٌع

  :وروى مسلم
  
حدثنا قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبد اهللا الثقفي ومحمد بن عباد قاال حدثنا حاتم وھو بن إسماعیل ]  ٢٥٥٤[ 

ال رسول            ال ق رة ق ي ھری ن أب عن معاویة وھو بن أبي مزرد مولى بني ھاشم حدثني عمى أبو الحباب سعید بن یسار ع
ا  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إن اهللا خلق الخلق حتى إذا فرغ     منھم قامت الرحم فقالت ھذا مقام العائذ من القطیعة قال نعم أم

رؤا إن              لم اق ھ وس ال رسول اهللا صلى اهللا علی ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم ق
عمى أبصارھم   فھل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذین لعنھم اهللا فأصمھم وأ      { شئتم  

  }  أفال یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا 



 ٥٥٠

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب واللفظ ألبي بكر قاال حدثنا وكیع عن معاویة بن أبي مزرد عن  ] ٢٥٥٥ [ 
ول م        العرش تق ن وصلني  یزید بن رومان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الرحم معلقة ب

  وصلھ اهللا ومن قطعني قطعھ اهللا 
    

ھ         ] ٢٥٥٦ [  ن أبی حدثني زھیر بن حرب وابن أبي عمر قاال حدثنا سفیان عن الزھري عن محمد بن جبیر بن مطعم ع
  عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ال یدخل الجنة قاطع قال بن أبي عمر قال سفیان یعني قاطع رحم 

  

ى              حدثنا یحیى بن   ] ٢٦٩٩[  ال یحی ى ق ظ لیحی داني واللف ن العالء الھم د ب ي شیبة ومحم ن أب و بكر ب  یحیى التمیمي وأب
ھ              ال رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق رة ق ي ھری أخبرنا وقال اآلخران حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن أبي صالح عن أب

سر اهللا       وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنھ كربة من كرب یوم ال    ى معسر ی سر عل ن ی ة وم قیام
علیھ في الدنیا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ ومن 
اب اهللا                      ون كت وت اهللا یتل ن بی ت م ي بی وم ف ع ق ا اجتم ة وم ى الجن ا إل ھ طریق ھ ب ا سھل اهللا ل ھ علم تمس فی ا یل سلك طریق

ھ           ویتدا ھ عمل ن بطأ ب ده وم رسونھ بینھم إال نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم اهللا فیمن عن
  لم یسرع بھ نسبھ

  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

  َبْیٍش َقاَل َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة َأْخَبَرَنا َعاِصُم ْبُن َبْھَدَلَة َعْن ِزرِّ ْبِن ُح- ١٧٣٩٤
َغَدْوُت َعَلى َصْفَواَن ْبِن َعسَّاٍل اْلُمَراِديِّ َأْسَأُلُھ َعْن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْیِن َفَقاَل َما َجاَء ِبَك ُقْلُت اْبِتَغاَء اْلِعْلِم َقاَل َأَلا ُأَبشُِّرَك 

لََّم َقاَل ِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَھا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا ِبَما َیْطُلُب َفَذَكَر َوَرَفَع اْلَحِدیَث ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
  اْلَحِدیَث

  
   َحدََّثَنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة َقاَل َحدََّثَنا َعاِصٌم َسِمَع ِزرَّ ْبَن ُحَبْیٍش َقاَل- ١٧٤٠١

ْلُمَراِديَّ َفَقاَل َما َجاَء ِبَك َفُقْلُت اْبِتَغاَء اْلِعْلِم َقاَل َفِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َتَضُع َأْجِنَحَتَھا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا ِبَما َأَتْیُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّاٍل ا
 اْلَغاِئِط َواْلَبْوِل َوُكْنَت اْمَرًأ ِمْن َأْصَحاِب َیْطُلُب ُقْلُت َحكَّ ِفي َنْفِسي َمْسٌح َعَلى اْلُخفَّْیِن َوَقاَل ُسْفَیاُن َمرًَّة َأْو ِفي َصْدِري َبْعَد

َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأَتْیُتَك َأْسَأُلَك َھْل َسِمْعَت ِمْنُھ ِفي َذِلَك َشْیًئا َقاَل َنَعْم َكاَن َیْأُمُرَنا ِإَذا ُكنَّا َسَفًرا َأْو ُمَساِفِریَن 
َع ِخَفاَفَنا َثَلاَثَة َأیَّاٍم َوَلَیاِلیِھنَّ ِإلَّا ِمْن َجَناَبٍة َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم َقاَل ُقْلُت َلُھ َھْل َسِمْعَتُھ َیْذُكُر اْلَھَوى َقاَل َنَعْم َأْن َلا َنْنِز

ِريٍّ َفَقاَل َیا ُمَحمَُّد َفُقْلَنا َوْیَحَك اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك َفِإنََّك َقْد ُنِھیَت َبْیَنَما َنْحُن َمَعُھ ِفي َمِسیَرٍة ِإْذ َناَداُه َأْعَراِبيٌّ ِبَصْوٍت َجْھَو
َقاَل َعْن َذِلَك َفَقاَل َواللَِّھ َلا َأْغُضُض ِمْن َصْوِتي َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َھاَء َوَأَجاَبُھ َعَلى َنْحٍو ِمْن َمْسَأَلِتِھ َو
ُسْفَیاُن َمرًَّة َوَأَجاَبُھ َنْحًوا ِممَّا َتَكلََّم ِبِھ َفَقاَل َأَرَأْیَت َرُجًلا َأَحبَّ َقْوًما َوَلمَّا َیْلَحْق ِبِھْم َقاَل ُھَو َمَع َمْن َأَحبَّ َقاَل ُثمَّ َلْم َیَزْل 

یَرُة َعْرِضِھ َسْبُعوَن َأْو َأْرَبُعوَن َعاًما َفَتَحُھ اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِللتَّْوَبِة َیْوَم َخَلَق ُیَحدُِّثَنا َحتَّى َقاَل ِإنَّ ِمْن ِقَبِل اْلَمْغِرِب َلَباًبا َمِس
  السََّمَواِت َواْلَأْرَض َوَلا ُیْغِلُقُھ َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْنُھ

  

م      عیرف{ھ إن القرآن ذاتھ یحتوي على الكثیر من اآلیات التي تمتدح العلم والعلماء كقول       وا العل ذین أوت وا وال ذین آمن  اهللا ال
ون      {و} درجات ذین ال یعلم ن الجاھلین    {و} ھل یستوي الذین یعلمون وال اده      {و} وأعرض ع ن عب ا یخشى اهللا م إنم
ي           }العلماء ط أو ف ي فق دیني التلقین ، لكن یبدو وبوضوح في كل النصوص الھاجادیة واإلسالمیة أن مقصودھا ھو العلم ال

یس                 أحسن األ  د ل الي، وبالتأكی دین الخی وھمي وال رب ال ات وجود ال صالح إثب ًا ل حوال علوم الطبیعة أو التأمل فیھا مكرس
  .العلم على أساس تصنیف الكائنات الحیة الحدیث مثال وعلوم التطور البیولوجي والجینات

  
ا أو  - سبة للبالی ذنوب " وبالن رات ال ي      " مكف یم، فھ ول الجح ن دخ رء م صن الم ي تح صور    الت ي الت ا ف ة م ا عام ذاتھ

  :األحادیثي
  

  :روى البخاري

 َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُیوُسَف َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن ُسَميٍّ َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ -  ٢٨٢٩
  َھَداُء َخْمَسٌة اْلَمْطُعوُن َواْلَمْبُطوُن َواْلَغِرُق َوَصاِحُب اْلَھْدِم َوالشَِّھیُد ِفي َسِبیِل اللَِّھَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل الشُّ



 ٥٥١

ِضَي اللَُّھ َعْنُھ  َحدََّثَنا ِبْشُر ْبُن ُمَحمٍَّد َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َأْخَبَرَنا َعاِصٌم َعْن َحْفَصَة ِبْنِت ِسیِریَن َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َر-  ٢٨٣٠
  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل الطَّاُعوُن َشَھاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلٍم

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َأْخَبَرَنا ُسَلْیَماُن التَّْیِميُّ َعْن َأِبي ُعْثَماَن َعْن ُأَساَمَة َعْن النَِّبيِّ -  ٦٥٤٧
َقاَل ُقْمُت َعَلى َباِب اْلَجنَِّة َفَكاَن َعامَُّة َمْن َدَخَلَھا اْلَمَساِكیَن َوَأْصَحاُب اْلَجدِّ َمْحُبوُسوَن َغْیَر َأنَّ َأْصَحاَب النَّاِر َقْد ُأِمَر ِبِھْم 

  امَُّة َمْن َدَخَلَھا النَِّساُءِإَلى النَّاِر َوُقْمُت َعَلى َباِب النَّاِر َفِإَذا َع

 َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َعْن َماِلٍك َعْن ُسَميٍّ َمْوَلى َأِبي َبْكٍر َعْن َأِبي َصاِلٍح السَّمَّاِن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ - ٦٥٢
 ُثمَّ َقاَل -  ٦٥٣ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطَِّریِق َفَأخََّرُه َفَشَكَر اللَُّھ َلُھ َفَغَفَر َلھَعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َبْیَنَما َرُجٌل َیْمِشي ِبَطِریٍق

ي النَِّداِء الشَُّھَداُء َخْمَسٌة اْلَمْطُعوُن َواْلَمْبُطوُن َواْلَغِریُق َوَصاِحُب اْلَھْدِم َوالشَِّھیُد ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوَقاَل َلْو َیْعَلُم النَّاُس َما ِف
  َوالصَّفِّ اْلَأوَِّل ُثمَّ َلْم َیِجُدوا ِإلَّا َأْن َیْسَتِھُموا َلاْسَتَھُموا َعَلْیِھ ُُ

شَُّھَداُء   َحدََّثَنا َأُبو َعاِصٍم َعْن َماِلٍك َعْن ُسَميٍّ َعْن َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوسَ   - ٧٢٠ لََّم ال
  اْلَغِرُق َواْلَمْطُعوُن َواْلَمْبُطوُن َواْلَھِدُم

  
  :وروى مسلم

  
ري ح     ] ٢٧٣٦[  اذ العنب ن مع اذ ب دثنا مع رب ح ن ح ر ب دثني زھی لمة ح وح ن س اد ب دثنا حم د ح ن خال داب ب دثنا ھ ح

ا جر              راھیم أخبرن ن إب دثنا إسحاق ب دثنا المعتمر ح وح ى ح د األعل لیمان التیمي ح      وحدثني محمد بن عب ن س م ع ر كلھ ی
وحدثنا أبو كامل فضیل بن حسین واللفظ لھ حدثنا یزید بن زریع حدثنا التیمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زید قال قال       
د محبوسون إال              ساكین وإذا أصحاب الج ا الم ن دخلھ ة م إذا عام ة ف اب الجن ى ب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قمت عل

  ر بھم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلھا النساء أصحاب النار فقد أم
    

اس      ] ٢٧٣٧ [  ن عب حدثنا زھیر بن حرب حدثنا إسماعیل بن إبراھیم عن أیوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ب
ار فرأ              ي الن راء وأطلعت ف ا الفق ر أھلھ ت أكث ة فرأی ي الجن ا    یقول قال محمد صلى اهللا علیھ وسلم اطلعت ف ر أھلھ ت أكث ی

  النساء 
  
قال أبو عبد الرحمن وجاء ثالثة نفر إلى عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا یا أبا محمد إنا واهللا ما    ] ٢٩٧٩[ 

ئتم                 م وإن ش سر اهللا لك ا ی اكم م ا فأعطین تم إلین ئتم إن شئتم رجع ا ش م م ال لھ اع فق نقدر على شيء ال نفقة وال دابة وال مت
سبقون       ذكرنا أ  اجرین ی راء المھ ول إن فق مركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فأني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یق

  األغنیاء یوم القیامة إلى الجنة بأربعین خریفا قالوا فإنا نصبر ال نسأل شیئا
  

  :وروى أحمد بن حنبل
  

َأْخَبَرِني َأُبو َھاِنٍئ َأنَُّھ َسِمَع َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُحُبِليَّ َیُقوُل َسِمْعُت َعْبَد اللَِّھ ْبَن  َحدََّثَنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن َحدََّثَنا َحْیَوُة -  ٦٢٩٠
  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي َیُقوُل

   اْلَأْغِنَیاَء َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَأْرَبِعیَن َخِریًفاَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإنَّ ُفَقَراَء اْلُمَھاِجِریَن َیْسِبُقوَن
  َقاَل َعْبُد اللَِّھ َفِإْن ِشْئُتْم َأْعَطْیَناُكْم ِممَّا ِعْنَدَنا َوِإْن ِشْئُتْم َذَكْرَنا َأْمَرُكْم ِللسُّْلَطاِن َقاُلوا َفِإنَّا َنْصِبُر َفَلا َنْسَأُل َشْیًئا

  
ٌر َحدََّثَنا َجْعَفٌر َحدََّثَنا اْلُمَعلَّى ْبُن ِزَیاٍد َحدََّثَنا اْلَعَلاُء ْبُن َبِشیٍر اْلُمَزِنيُّ َوَكاَن َواللَِّھ َما َعِلْمُت ُشَجاًعا ِعْنَد  َحدََّثَنا َسیَّا- ١١١٧٦

   َقاَلاللَِّقاِء َبكَّاًء ِعْنَد الذِّْكِر َعْن َأِبي الصِّدِّیِق النَّاِجيِّ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
ي َحْلَقٍة ِمْن اْلَأْنَصاِر ِإنَّ َبْعَضَنا َلَیْسَتِتُر ِبَبْعٍض ِمْن اْلُعْرِي َوَقاِرٌئ َلَنا َیْقَرُأ َعَلْیَنا َفَنْحُن َنْسَمُع ِإَلى ِكَتاِب اللَِّھ ِإْذ َوَقَف ُكْنُت ِف

یَنا ِلَیُعدَّ َنْفَسُھ َمَعُھْم َفَكفَّ اْلَقاِرُئ َفَقاَل َما ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َفُقْلَنا َیا َرُسوَل اللَِّھ َكاَن َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَقَعَد ِف
ِمُئ ِإَلْیِھْم َأْن َتَحلَُّقوا َفاْسَتَداَرْت َقاِرٌئ َلَنا َیْقَرُأ َعَلْیَنا ِكَتاَب اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَیِدِه َوَحلََّق ِبَھا ُیو



 ٥٥٢

اْلَحْلَقُة َفَما َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَرَف ِمْنُھْم َأَحًدا َغْیِري َقاَل َفَقاَل َأْبِشُروا َیا َمْعَشَر الصََّعاِلیِك َتْدُخُلوَن 
  ِنْصِف َیْوٍم َوَذِلَك َخْمُس ِماَئِة َعاٍماْلَجنََّة َقْبَل اْلَأْغِنَیاِء ِب

  
   َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َنِجیٍح َسِمَعُھ ِمْن َأِبي َرَجاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل-  ١٩٨٢

َر َأْھِلَھا اْلُفَقَراَء َواطََّلْعُت ِفي النَّاِر َفَرَأْیُت َأْكَثَر َأْھِلَھا َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اطََّلْعُت ِفي اْلَجنَِّة َفَرَأْیُت َأْكَث
  النَِّساَء

  
  :وقد روى تلك األحادیث كذلك أحمد بن حنبل، ومما جاء عنده

  
اِفِريِّ    َحدََّثَنا َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن َحدََّثِني َسِعیُد ْبُن َأِبي َأیُّوَب َحدََّثِني َمْعُروُف بْ        - ٦٢٨٢ شَّاَنَة اْلَمَع ُن ُسَوْیٍد اْلُجَذاِميُّ َعْن َأِبي ُع

  َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِصي
اُلوا        ِھ َق ِق اللَّ ْن َخْل اَل     َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَل َھْل َتْدُروَن َأوََّل َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة ِم ُم َق وُلُھ َأْعَل ُھ َوَرُس اللَّ

ُھ         ُدُھْم َوَحاَجُت وُت َأَح اِرُه َوَیُم ْم اْلَمَك َأوَُّل َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن َخْلِق اللَِّھ اْلُفَقَراُء َواْلُمَھاِجُروَن الَِّذیَن ُتَسدُّ ِبِھْم الثُُّغوُر َوُیتََّقى ِبِھ
كَّاُن               ِفي َصْدِرِه َلا َیْسَتِطیُع َلَھا قَ  ُن ُس ُة َنْح وُل اْلَمَلاِئَك وُھْم َفَتُق وُھْم َفَحیُّ ِھ اْئُت ْن َمَلاِئَكِت َشاُء ِم ْن َی لَّ ِلَم زَّ َوَج ُھ َع وُل اللَّ َضاًء َفَیُق

َسدُّ        َسَماِئَك َوِخیَرُتَك ِمْن َخْلِقَك َأَفَتْأُمُرَنا َأْن َنْأِتَي َھُؤَلاِء َفُنَسلَِّم َعَلْیِھْم َقاَل ِإنَُّھْم َكانُ    ْیًئا َوُت ي َش ْشِرُكوَن ِب ا ُی ُدوِني َل اًدا َیْعُب وا ِعَب
َك                    َد َذِل ُة ِعْن ْأِتیِھُم اْلَمَلاِئَك اَل َفَت َضاًء َق ا َق ْسَتِطیُع َلَھ ا َی ْدِرِه َل ي َص ُھ ِف ُدُھْم َوَحاَجُت وُت َأَح اِرُه َوَیُم ْم اْلَمَك ى ِبِھ ِبِھْم الثُُّغوُر َوُیتََّق

  }َسَلاٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر { ْیِھْم ِمْن ُكلِّ َباٍبَفَیْدُخُلوَن َعَل
  
 اختلف الربیون ھل یدخل الیھودي اآلثم الجحیم أم ال یدخل، وقد ذكرنا خالفھم في موضوع المطھر، ومثیلھ اإلسالمي    -

نھر الحیاة في الجنة كحمیل السیل بعدما امتحشوا من خالف، إن بعض األحادیث تحدثت عن الجھنمیین الذي ینبتون في   
  .في النار، فیرجى العودة إلى تلك األحادیث في موضوع المطھر

  
  :روى البخاري كذلكمما و

 اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیْخُرُج ِمْن  َحدََّثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاَل َحدََّثَنا ِھَشاٌم َقاَل َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َأَنٍس َعْن النَِّبيِّ َصلَّى- ٤٤
النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوِفي َقْلِبِھ َوْزُن َشِعیَرٍة ِمْن َخْیٍر َوَیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوِفي َقْلِبِھ َوْزُن ُبرٍَّة ِمْن 

 النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوِفي َقْلِبِھ َوْزُن َذرٍَّة ِمْن َخْیٍر َقاَل َأُبو َعْبد اللَِّھ َقاَل َأَباُن َحدََّثَنا َقَتاَدُة َحدََّثَنا َأَنٌس َخْیٍر َوَیْخُرُج ِمْن
  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن ِإیَماٍن َمَكاَن ِمْن َخْیٍر

 َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا َحمَّاُد ْبُن َزْیٍد َحدََّثَنا َمْعَبُد ْبُن ِھَلاٍل اْلَعَنِزيُّ َقاَل اْجَتَمْعَنا َناٌس ِمْن َأْھِل اْلَبْصَرِة -  ٧٥١٠
 َیْسَأُلُھ َلَنا َعْن َحِدیِث الشََّفاَعِة َفِإَذا ُھَو ِفي َقْصِرِه َفَواَفْقَناُه ُیَصلِّي َفَذَھْبَنا ِإَلى َأَنِس ْبِن َماِلٍك َوَذَھْبَنا َمَعَنا ِبَثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ ِإَلْیِھ

ا َأَبا َحْمَزَة الضَُّحى َفاْسَتْأَذنَّا َفَأِذَن َلَنا َوُھَو َقاِعٌد َعَلى ِفَراِشِھ َفُقْلَنا ِلَثاِبٍت َلا َتْسَأْلُھ َعْن َشْيٍء َأوََّل ِمْن َحِدیِث الشََّفاَعِة َفَقاَل َی
َھُؤَلاِء ِإْخَواُنَك ِمْن َأْھِل اْلَبْصَرِة َجاُءوَك َیْسَأُلوَنَك َعْن َحِدیِث الشََّفاَعِة َفَقاَل َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َكاَن 

ُتوَن آَدَم َفَیُقوُلوَن اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَِّك َفَیُقوُل َلْسُت َلَھا َوَلِكْن َعَلْیُكْم ِبِإْبَراِھیَم َفِإنَُّھ َیْوُم اْلِقَیاَمِة َماَج النَّاُس َبْعُضُھْم ِفي َبْعٍض َفَیْأ
ُموَسى َفَیُقوُل َلْسُت َلَھا َوَلِكْن َخِلیُل الرَّْحَمِن َفَیْأُتوَن ِإْبَراِھیَم َفَیُقوُل َلْسُت َلَھا َوَلِكْن َعَلْیُكْم ِبُموَسى َفِإنَُّھ َكِلیُم اللَِّھ َفَیْأُتوَن 

َعَلْیُكْم ِبِعیَسى َفِإنَُّھ ُروُح اللَِّھ َوَكِلَمُتُھ َفَیْأُتوَن ِعیَسى َفَیُقوُل َلْسُت َلَھا َوَلِكْن َعَلْیُكْم ِبُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَیْأُتوِني 
َلى َربِّي َفُیْؤَذُن ِلي َوُیْلِھُمِني َمَحاِمَد َأْحَمُدُه ِبَھا َلا َتْحُضُرِني اْلآَن َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد َوَأِخرُّ َلُھ َفَأُقوُل َأَنا َلَھا َفَأْسَتْأِذُن َع

ا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي َفَیُقوُل اْنَطِلْق َفَأْخِرْج َساِجًدا َفَیُقوُل َیا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َی
ِمْنَھا َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َشِعیَرٍة ِمْن ِإیَماٍن َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ َأُعوُد َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُھ َساِجًدا َفُیَقاُل َیا ُمَحمَُّد 

 َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َیا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي َفَیُقوُل اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَھا َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ اْرَفْع
 َأُعوُد َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُھ َساِجًدا َفَیُقوُل َیا ُمَحمَُّد ِمْثَقاُل َذرٍَّة َأْو َخْرَدَلٍة ِمْن ِإیَماٍن َفَأْخِرْجُھ َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ

ِبِھ َأْدَنى اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َیا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي َفَیُقوُل اْنَطِلْق َفَأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي َقْل
َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن ِإیَماٍن َفَأْخِرْجُھ ِمْن النَّاِر َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل َفَلمَّا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َأَنٍس ُقْلُت ِلَبْعِض َأْصَحاِبَنا َلْو 

َفَة َفَحدَّْثَناُه ِبَما َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َفَأَتْیَناُه َفَسلَّْمَنا َعَلْیِھ َفَأِذَن َلَنا َفُقْلَنا َلُھ َیا َأَبا َمَرْرَنا ِباْلَحَسِن َوُھَو ُمَتَواٍر ِفي َمْنِزِل َأِبي َخِلی



 ٥٥٣

َفَحدَّْثَناُه ِباْلَحِدیِث َفاْنَتَھى ِإَلى َھَذا َسِعیٍد ِجْئَناَك ِمْن ِعْنِد َأِخیَك َأَنِس ْبِن َماِلٍك َفَلْم َنَر ِمْثَل َما َحدََّثَنا ِفي الشََّفاَعِة َفَقاَل ِھیْھ 
اْلَمْوِضِع َفَقاَل ِھیْھ َفُقْلَنا َلْم َیِزْد َلَنا َعَلى َھَذا َفَقاَل َلَقْد َحدََّثِني َوُھَو َجِمیٌع ُمْنُذ ِعْشِریَن َسَنًة َفَلا َأْدِري َأَنِسَي َأْم َكِرَه َأْن َتتَِّكُلوا 

یٍد َفَحدِّْثَنا َفَضِحَك َوَقاَل ُخِلَق اْلِإْنَساُن َعُجوًلا َما َذَكْرُتُھ ِإلَّا َوَأَنا ُأِریُد َأْن ُأَحدَِّثُكْم َحدََّثِني َكَما َحدََّثُكْم ِبِھ َقاَل ُثمَّ ُقْلَنا َیا َأَبا َسِع
اُل َیا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َوَسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َأُعوُد الرَّاِبَعَة َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُھ َساِجًدا َفُیَق

  َلَھ ِإلَّا اللَُّھَیا َربِّ اْئَذْن ِلي ِفیَمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َفَیُقوُل َوِعزَِّتي َوَجَلاِلي َوِكْبِرَیاِئي َوَعَظَمِتي َلُأْخِرَجنَّ ِمْنَھا َمْن َقاَل َلا ِإ

  

  . وجاءت آیات وأحادیث أخرى تنفي إمكانیة دخول مؤمن النار من األساس-
  

  :فمن اآلیات المكیة المبكرة األولى، نقرأ
  
ى      { ارًا َتَلظَّ َقى     ) ١٤(َفَأْنَذْرُتُكْم َن ْصالَھا ِإالَّ اَألْش َولَّى    ) ١٥(ال َی ذََّب َوَت ِذي َك ُیَجنَُّبَھا األَ ) ١٦(الَّ ى  َوَس ْؤِتي   ) ١٧(ْتَق ِذي ُی الَّ

َزى         ) ١٨(َماَلُھ َیَتَزكَّى    ٍة ُتْج ْن ِنْعَم َدُه ِم ٍد ِعْن ا َألَح ى     ) ١٩(َوَم ِھ اَألْعَل ِھ َربِّ اَء َوْج َسْوَف َیْرَضى   ) ٢٠(ِإالَّ اْبِتَغ } ) ٢١(َوَل
  اللیل

  
م یخرج      ھذا تصور وردي غیر سوداوي في اإلسالم الباكر، لكنھ تغیر بعد ذلك إلى عقیدة د  م الجحیم ث خول المؤمن اآلث

  .منھا، واألعراف عقیدة أخرى متناقضة لالثنین تجعل الذي تساوت حسناتھ وسیئاتھ في وضع عالق وسیط أبدي
  

شھیر             ین ال دیث الجھنمی یض ح ى نق واتر، عل شكل مت ث ب ب األحادی ي كت ونفس فكرة نفي دخول المؤمن الجحیم جاءت ف
  :المتواتر بدوره

  
  :، وھذا رواه الباقون أیضًا، واللفظ لھفروى البخاري

  
ْن         - ٩٩ ِريِّ َع ِعیٍد اْلَمْقُب  َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني ُسَلْیَماُن َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو وَعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي َس

وَل         ْد                َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َقاَل ِقیَل َیا َرُس لََّم َلَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ِة َق ْوَم اْلِقَیاَم َشَفاَعِتَك َی اِس ِب َعُد النَّ ْن َأْس ِھ َم اللَّ
َشَفاَعِتي  َظَنْنُت َیا َأَبا ُھَرْیَرَة َأْن َلا َیْسَأُلِني َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َأَحٌد َأوَُّل ِمْنَك ِلَما َرَأْیُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَ   ى اْلَحِدیِث َأْسَعُد النَّاِس ِب

  َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َخاِلًصا ِمْن َقْلِبِھ َأْو َنْفِسِھ

ادَ           - ١٢٨ ْن َقَت ي َع دََّثِني َأِب اَل َح يَّ        َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاَل َحدََّثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِھَشاٍم َق ٍك َأنَّ النَِّب ُن َماِل ُس ْب دََّثَنا َأَن اَل َح َة َق
َك      َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُمعاٌذ َرِدیُفُھ َعَلى الرَّْحِل َقاَل َیا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َقاَل َلبَّْیَك َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَسْعَدْیَك َقاَل َیا ُمَعاُذ َقاَل َلبَّْی

ُھ َوَأنَّ      َیا َرُسوَل اللَّ   ا اللَّ ُھ           ِھ َوَسْعَدْیَك َثَلاًثا َقاَل َما ِمْن َأَحٍد َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّ ُھ اللَّ ا َحرََّم ِھ ِإلَّ ْن َقْلِب ْدًقا ِم ِھ ِص وُل اللَّ ًدا َرُس ُمَحمَّ
  ا َقاَل ِإًذا َیتَِّكُلوا َوَأْخَبَر ِبَھا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِھ َتَأثًُّماَعَلى النَّاِر َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا ُأْخِبُر ِبِھ النَّاَس َفَیْسَتْبِشُرو

اَل           - ١٢٩  لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يَّ َص ي َأنَّ النَِّب َر ِل  َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا ُمْعَتِمٌر َقاَل َسِمْعُت َأِبي َقاَل َسِمْعُت َأَنًسا َقاَل ُذِك
  َعاٍذ َمْن َلِقَي اللََّھ َلا ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئا َدَخَل اْلَجنََّة َقاَل َأَلا ُأَبشُِّر النَّاَس َقاَل َلا ِإنِّي َأَخاُف َأْن َیتَِّكُلواِلُم

اَل َأْخَبَرِني َمْحُموُد ْبُن الرَِّبیِع اْلَأْنَصاِريُّ  َحدََّثَنا َسِعیُد ْبُن ُعَفْیٍر َقاَل َحدََّثِني اللَّْیُث َقاَل َحدََّثِني ُعَقْیٌل َعْن اْبِن ِشَھاٍب َق- ٤٢٥
َأنَّ ِعْتَباَن ْبَن َماِلٍك َوُھَو ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِممَّْن َشِھَد َبْدًرا ِمْن اْلَأْنَصاِر َأنَُّھ َأَتى َرُسوَل اللَِّھ 

َسلََّم َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َقْد َأْنَكْرُت َبَصِري َوَأَنا ُأَصلِّي ِلَقْوِمي َفِإَذا َكاَنْت اْلَأْمَطاُر َساَل اْلَواِدي الَِّذي َبْیِني َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َو
َك َتْأِتیِني َفُتَصلَِّي ِفي َبْیِتي َفَأتَِّخَذُه ُمَصلى َقاَل َفَقاَل َوَبْیَنُھْم َلْم َأْسَتِطْع َأْن آِتَي َمْسِجَدُھْم َفُأَصلَِّي ِبِھْم َوَوِدْدُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َأنَّ

َلُھ َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَأْفَعُل ِإْن َشاَء اللَُّھ َقاَل ِعْتَباُن َفَغَدا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر ِحیَن 
ْرَتَفَع النََّھاُر َفاْسَتْأَذَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأِذْنُت َلُھ َفَلْم َیْجِلْس َحتَّى َدَخَل اْلَبْیَت ُثمَّ َقاَل َأْیَن ُتِحبُّ َأْن ُأَصلَِّي ا

 َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَكبََّر َفُقْمَنا َفَصفََّنا َفَصلَّى َرْكَعَتْیِن ُثمَّ ِمْن َبْیِتَك َقاَل َفَأَشْرُت َلُھ ِإَلى َناِحَیٍة ِمْن اْلَبْیِت َفَقاَم
َفَقاَل َقاِئٌل ِمْنُھْم َسلََّم َقاَل َوَحَبْسَناُه َعَلى َخِزیَرٍة َصَنْعَناَھا َلُھ َقاَل َفَثاَب ِفي اْلَبْیِت ِرَجاٌل ِمْن َأْھِل الدَّاِر َذُوو َعَدٍد َفاْجَتَمُعوا 
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 ٥٥٤

َأْیَن َماِلُك ْبُن الدَُّخْیِشِن َأِو اْبُن الدُّْخُشِن َفَقاَل َبْعُضُھْم َذِلَك ُمَناِفٌق َلا ُیِحبُّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
َلَھ ِإلَّا اللَُّھ ُیِریُد ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َقاَل اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم َقاَل َفِإنَّا َنَرى َوْجَھُھ َوَنِصیَحَتُھ ِإَلى َلا َتُقْل َذِلَك َأَلا َتَراُه َقْد َقاَل َلا ِإ

ْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َقاَل اْلُمَناِفِقیَن َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفِإنَّ اللََّھ َقْد َحرََّم َعَلى النَّاِر َم
اْبُن ِشَھاٍب ُثمَّ َسَأْلُت اْلُحَصْیَن ْبَن ُمَحمٍَّد اْلَأْنَصاِريَّ َوُھَو َأَحُد َبِني َساِلٍم َوُھَو ِمْن َسَراِتِھْم َعْن َحِدیِث َمْحُموِد ْبِن الرَِّبیِع 

  َفَصدََّقُھ 

  :أحمد بن حنبلوروى 
  

 َقاَل َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل َحدََّثَنا َجِریٌر َیْعِني اْبَن َحاِزٍم َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن َقاَل َحدََّثِني َأُبو َبْكِر - ١٥٨٨٧
  ْبُن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل

َمَعُھ َفَلِقیَنا َمْحُموَد ْبَن الرَِّبیِع َفَحدََّث َأِبي َحِدیًثا َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َقاَل َأِبي َأْي ُبَنيَّ اْحَفْظ َھَذا َقِدَم َأِبي ِمْن الشَّاِم َواِفًدا َوَأَنا 
ا ُھَو َحيٌّ َوِإَذا َشْیٌخ َأْعَمى َقاَل َفَسَأْلَناُه َعْن اْلَحِدیَث َفِإنَُّھ ِمْن ُكُنوِز اْلَحِدیِث َفَلمَّا َقَفْلَنا اْنَصَرْفَنا ِإَلى اْلَمِدیَنِة َفَسَأْلَنا َعْنُھ َفِإَذ

اْلَحِدیِث َفَقاَل َنَعْم َذَھَب َبَصِري َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َذَھَب َبَصِري َوَلا َأْسَتِطیُع 
وَّْأَت ِفي َداِري َمْسِجًدا َفَصلَّْیُت ِفیِھ َفَأتَِّخُذُه ُمَصلى َقاَل َنَعْم َفِإنِّي َغاٍد َعَلْیَك َغًدا َقاَل َفَلمَّا َصلَّى ِمْن اْلَغِد الصََّلاَة َخْلَفَك َفَلْو َب

 َلُھ َمَكاًنا َفَبوََّأ َلُھ َوَصلَّى ِفیِھ ُثمَّ َحَبَس َأْو َجَلَس َوَبَلَغ اْلَتَفَت ِإَلْیِھ َفَقاَم َحتَّى َأَتاُه َفَقاَل َیا ِعْتَباُن َأْیَن ُتِحبُّ َأْن ُأَبوَِّئ َلَك َفَوَصَف
َمْن َحْوَلَنا ِمْن اْلَأْنَصاِر َفَجاُءوا َحتَّى ُمِلَئْت َعَلْیَنا الدَّاُر َفَذَكُروا اْلُمَناِفِقیَن َوَما َیْلُقوَن ِمْن َأَذاُھْم َوَشرِِّھْم َحتَّى َصیَُّروا َأْمَرُھْم 

َلى َرُجٍل ِمْنُھْم ُیَقاُل َلُھ َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِم َوَقاُلوا ِمْن َحاِلِھ َوِمْن َحاِلِھ َوَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َساِكٌت َفَلمَّا َأْكَثُروا ِإ
َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َفَلمَّا َكاَن ِفي الثَّاِلَثِة َقاُلوا ِإنَُّھ َلَیُقوُلُھ َقاَل َوالَِّذي َبَعَثِني َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَلْیَس َیْشَھُد َأْن 

  ِباْلَحقِّ َلِئْن َقاَلَھا َصاِدًقا ِمْن َقْلِبِھ َلا َتْأُكُلُھ النَّاُر َأَبًدا َقاُلوا َفَما َفِرُحوا ِبَشْيٍء َقطُّ َكَفَرِحِھْم ِبَما َقاَل
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْنَبَأَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْھِريِّ َقاَل َحدََّثِني َمْحُموُد ْبُن الرَِّبیِع َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َقاَل- ٢٢٦٥٥
ُیوُل َتُحوُل َبْیِني َوَبْیَن َمْسِجِدي َفَلَوِدْدُت َأنََّك ِجْئَت َأَتْیُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت ِإنِّي َقْد َأْنَكْرُت َبَصِري َوالسُّ

َفَصلَّْیَت ِفي َبْیِتي َمَكاًنا َأتَِّخُذُه َمْسِجًدا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْفَعُل ِإْن َشاَء اللَُّھ َقاَل َفَمرَّ َعَلى َأِبي َبْكٍر َفاْسَتْتَبَعُھ 
اْنَطَلَق َمَعُھ َفاْسَتْأَذَن َفَدَخَل َعَليَّ َفَقاَل َوُھَو َقاِئٌم َأْیَن ُتِریُد َأْن ُأَصلَِّي َفَأَشْرُت َلُھ َحْیُث ُأِریُد َقاَل ُثمَّ َحَبْسُتُھ َعَلى َخِزیٍر َف

ْیِھ َحتَّى اْمَتَلَأ اْلَبْیُت َفَقاَل َرُجٌل َأْیَن َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِن َوُربََّما َقاَل َصَنْعَناُه َلُھ َقاَل َفَسِمَع َأْھُل اْلَواِدي َیْعِني َأْھَل الدَّاِر َفَثاُبوا ِإَل
ُقوُل ُھَو َیُقوُل َلا َماِلُك ْبُن الدَُّخْیِشِن َفَقاَل َرُجٌل َذاَك َرُجٌل ُمَناِفٌق َلا ُیِحبُّ اللََّھ َوَلا َرُسوَلُھ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َت

ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأمَّا َنْحُن َفَنَرى َوْجَھُھ َوَحِدیَثُھ ِإَلى اْلُمَناِفِقیَن َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ 
 َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َقاَل َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفَلْن ُیَواِفَي َعْبٌد َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَسلََّم َأْیًضا َلا َتُقوُل ُھَو َیُقوُل

 َفَحدَّْثُت ِبَھَذا اْلَحِدیِث َنَفًرا ِفیِھْم َأُبو َأیُّوَب َیُقوُل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ ِإلَّا ُحرَِّم َعَلى النَّاِر َقاَل َمْحُموٌد
اْلَأْنَصاِريُّ َفَقاَل َما َأُظنُّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َما ُقْلَت َقاَل َفآَلْیُت ِإْن َرَجْعُت ِإَلى ِعْتَباَن َأْن َأْسَأَلُھ َفَرَجْعُت 

ُتُھ َشْیًخا َكِبیًرا َقْد َذَھَب َبَصُرُه َوُھَو ِإَماُم َقْوِمِھ َفَجَلْسُت ِإَلى َجْنِبِھ َفَسَأْلُتُھ َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َفَحدََّثِنیِھ َكَما َحدََّثِنیِھ َأوََّل ِإَلْیِھ َفَوَجْد
  َمرٍَّة

 َنَزَلْت َفَراِئُض َوُأُموٌر َنَرى َأنَّ اْلَأْمَر اْنَتَھى ِإَلْیَھا َفَمْن اْسَتَطاَع َأْن َلا َقاَل َمْعَمٌر َفَكاَن الزُّْھِريُّ ِإَذا َحدََّث ِبَھَذا اْلَحِدیِث َقاَل ُثمَّ
  َیْفُتَر َفَلا َیْفُتْر

  
================================================================  

  :، ما ترجمتھ٥٦ و٥٥جر، صللعالم الیھودي الجرماني أبراھام جی) الیھودیة واإلسالم(جاء في كتاب 
  

 :ستشھد أعضاء اإلنسان أنفسھا ضده، ألنھ قد قیلChagiga 16& Ta'anith 11a: 15  ١٥: أ١١ وتعنیث ١٦جاء في حجیجة 
  ١٢: ٤٣ إشعیا .)َوَأْنُتْم ُشُھوِدي، َیُقوُل الرَّبُّ، َوَأَنا اُهللا. َأَنا َأْخَبْرُت َوَخلَّْصُت َوَأْعَلْمُت َوَلْیَس َبْیَنُكْم َغِریٌب١٢(
  

  :وھذا یماثل القرآن تمامًا، فقد ورد فیھ
  

  یس} )٦٥(اْلَیْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِھِھْم َوُتَكلُِّمَنا َأْیِدیِھْم َوَتْشَھُد َأْرُجُلُھْم ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن {

sh
Textbox
also in Aseret ha-Dibrot 79, Sifre D 307, Midrash Tannaim 187,Tan.B1: 21

Administrator
Text Box
وعند الشيعة، انظر الأحاديث عن الجنة وجهنم في بحار الأنوار ج8



 ٥٥٥

اِت ُلعِ      { اِفالِت اْلُمْؤِمَن َصَناِت اْلَغ وَن اْلُمْح یٌم        ِإنَّ الَِّذیَن َیْرُم َذاٌب َعِظ ْم َع َرِة َوَلُھ دُّْنَیا َواآلِخ ي ال وا ِف ْیِھْم    ) ٢٣(ُن ْشَھُد َعَل ْوَم َت َی
} ) ٢٥( اْلُمِبیُن َیْوَمِئٍذ ُیَوفِّیِھْم اللَُّھ ِدیَنُھْم اْلَحقَّ َوَیْعَلُموَن َأنَّ اللََّھ ُھَو اْلَحقُّ) ٢٤(َأْلِسَنُتُھْم َوَأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِبَما َكاُنوا َیْعَمُلوَن 

  النور
  

ذا،        Sukkah 29a: 30وجاء في  ة ستعاقب ل ة كآلھ ذلك األشیاء المكرم  كما أن األمم تلقى عقابھا بسبب عبادة األصنام، فك
َن       ١٢(: ِتَبكما قد كُ   ْصَر ِم ي َأْرِض ِم اِئمِ  َفِإنِّي َأْجَتاُز ِفي َأْرِض ِمْصَر ھِذِه اللَّْیَلَة، َوَأْضِرُب ُكلَّ ِبْكٍر ِف اِس َواْلَبَھ َنُع  . النَّ َوَأْص

  .)َأَنا الرَّبُّ. َأْحَكاًما ِبُكلِّ آِلَھِة اْلِمْصِریِّیَن
  

  :وھذا یماثل نفس قول محمد
  
ا َورَ     ) ٩٨(ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َحَصُب َجَھنََّم َأْنُتْم َلَھا َواِرُدوَن     { ًة َم ُؤالِء آِلَھ اَن َھ ْو َك ا َل ُدوَن    ُدوَھ ا َخاِل لٌّ ِفیَھ  َوُك
   األنبیاء})٩٩(
  
یِم  ) ٢٢(اْحُشُروا الَِّذیَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُھْم َوَما َكاُنوا َیْعُبُدوَن       { ْم   ) ٢٣(ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفاْھُدوُھْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِح وُھْم ِإنَُّھ َوِقُف

  الصافات} )٢٦( اْلَیْوَم ُمْسَتْسِلُموَن َبْل ُھْم) ٢٥ (َما َلُكْم ال َیَتَناَصُروَن) ٢٤(َمْسُئوُلوَن 
  

================================================================  
األبواب،              رآن ب سمیھا الق ي ی وم، والت سام لجیھن سبعة أق ي    أما عن أسطورة ال د جاء ف ود  ( فق ق )/ أساطیر الیھ وم  / الخل الی

  :الثاني، ھكذا
  

ذي     یوم الخلق ال   وم ال ثاني كان یومًا مشؤومًا إن اعتبرنا أنھ قدم الفتق الذي كان قبلھ كل شيء وحدة واحدة، وألنھ كان الی
ق ضروریًا،    ). رأى أنھ حسن(لذا لم یمكن للرب أن یقول عن ھذا الیوم كاألخر أنھ . خلقت فیھ جھنم كذلك    ان الفت ربما ك

  . ستحق لفظ حسنةلكنھ ال یمكن أن یدعى حسنًا، والجحیم حتمًا ال ت
  

دعون       رى، ی ت األخ دة تح سام، واح بعة أق نم س اعارماٍوت      : لجھ اون وش ي ھای اھات وت دون وبیرش یؤول وأب ش
ستغرق ستة آالف سنة             . وشاعارزالماِوت وجیِھّنا  سم، وی ي كل ق وًا أو سفًال أو عرضًا ف سفر عل ُیستغرق ثالثمئة سنة لل

  .املعبور قطعة أرض مساویة في المساحة للسبعة أقس
  

َرد          ف      . كل قسم بدوره لھ سبعة قسائم أصغر، وفي كل ُقَسیم یوجد سبعة أنھار نار وسبعة أنھار َب و أل نھم ھ عرض كل م
ة   ھ ثالثمئ ف، وطول ھ أل الك    . ذراع، وعمق الك ھ ف م سعین أل ل ت ن ِقب یھم م شَرف عل ر، وُی ن اآلخ د م دفقون الواح . ویت

كل . كل كھف سبعة آالف ِشق، وفي كل شق سبعة آالف عقربفي كل قسیم سبعة آالف كھف، في     _بجوار ذلك _ویوجد
إذا أمسكھ امرؤ . عقرب ثالثمئة حلقة، وفي كل حلقة سبعة آالف كیس سم، الذي منھ یتدفق سبعة أنھار من السم الزعاف 

  إلخ.....ینفجر فورًا، ینفصل كل طرف عن جسده، وتتمزق أمعاؤه إرباًُ، ویلقى مصرعھ
  
  :لقرآن قارن مع ما جاء في ا-
  
یَن    ) ٤٢(ِإنَّ ِعَباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِھْم ُسْلَطاٌن ِإالَّ َمْن اتََّبَعَك ِمْن اْلَغاِویَن   { ُدُھْم َأْجَمِع نََّم َلَمْوِع َواٍب    ) ٤٣(َوِإنَّ َجَھ ْبَعُة َأْب ا َس َلَھ

  الِحجر} ) ٤٤(ِلُكلِّ َباٍب ِمْنُھْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم 
  
  النساء} ) ١٤٥(ي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُھْم َنِصیرًا ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِف{
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 ٥٥٦

  عنوان جانبي لیس الوثني بل المھلك الشریر /RESURRECTIONفي الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان البعث 
  Not the Heathen, but the Wicked Perish  
  

ى        دفوا عل ذین ج شر ال اعلي ال حسب رأي تلمودي لیس الوثنیون فقط من سینالون عقاب الدینونة األخیرة، بل كذلك كل ف
  (Tos. Sanh. xiii.; Midr. Teh. vi. 1, ix. 15). الرب وشریعتھ، أو ارتكبوا اآلثام، سوف یلقون عقابھم

  
ازر،       إن ما صار مسألة خالف بین وج  ي ألیع ا الرب اع شماي یمثلھ ھتي نظر كل من المدرسة التلمودیة األقدم مدرسة أتب

ومدرسة أتباع ھلیل یمثلھا الربي یشوع بن الوي، ھو ما إذا كان الصالحین من الوثنیین لھم نصیب في العالم المستقبلي،     
ة  سر اآلی ا یف األول منھم ى اْلَھاِویَ ١٧( ف وَن ِإَل َراُر َیْرِجُع یَن اهللاَ َاَألْش ِم النَّاِس لُّ اُألَم ور .) ِة، ُك ى  ١٧: ٩المزم ة عل كدینون

شیئول      سلیم ال ة [األشرار سواء بین الیھود أو الوثنیین فمثل ھؤالء نسوا الرب، أما الثاني منھما فیفسر اآلیة بت ] أي الھاوی
  (Tos. Sanh. xiii. 2). الوثنیین فقط باعتبارھم حقیقة قد نسوا الرب

  
یم  لإن التعل ودّي القائ ي : (التلم الم اآلت ي الع صیب ف م ن رائیلیین لھ ل اإلس ى  (Sanh. xi. 1)) ك ائم عل عیا الق  ٢١: ٦٠إش

ھ    مع تعلیم فریسّي یتطابق .)ِإَلى اَألَبِد َیِرُثوَن اَألْرَض، ُغْصُن َغْرِسي َعَمُل َیَديَّ َألَتَمجَّدَ  . َوَشْعُبِك ُكلُُّھْم َأْبَرارٌ  ٢١( حكى عن
   (Ant." xviii. 1, § 3; "B. J." ii. 8, § 14")فوس یوسیالمؤرخ 

  
ة                     سامریون، والھراطق ون، وال ذین وثنی دین ال س ال ا منكرو أس ة، أم ة األبدی ي النعم شاركة ف صالحین للم سینھض كل ال

  (Tos. Sanh. xiii.; Pirḳe R. El. xxxviii.; Midr. Teh. xi. 5). فمستثنون من الخالص المستقبلّي
  

ى  الع عل ات لالط ر   وجھ ة النظ زمین بوجھ رین الملت ود، واآلخ ر الیھ الص غی دین لخ ث المؤی ن حی ة م ر المختلف النظ
  Zunz, "Z. G." pp. 371-389القومیة الیھودیة، انظر 

  
د اإلبراھیمي           ل بفكرة أن العھ ان [إن مما یتعلق برأي المدرسة األقدم، ھو الرأي الخاص القائ یحرر اإلسرائیلیین   ] الخت

  .(Gen. R. xlviii.; Midr. Teh. vii. 1; 'Er. 19a). امن نار جیھن
  

صالحین      ط لل ة ممنوحة فق  ;see Test. Patr., Simeon, 6; Levi, 18)انظر  . یبدو أنھ قد اعتبر البعث في البدء منحة معجزی
Judah, 25; Zebulun, 10; Vita Adæ et Evæ, 13; comp. Luke xiv. 14, xx. 36)   د صار مع ا بع ؤب     ، لكن فیم رًا كعمل لل تب

ن                 ة م ة الثانی ي المبارك ھ ف ر عن ا یعب ًا، كم ًا یھودی وات تعلیم المي لألم الي صار البعث الع یتعلق بالدینونة األخیرة، وبالت
رش  یمونیھ إس یم [ ، the Shemoneh 'Esreh (Sifre, Deut. 329; Sanh. 92b) صالة ش ود والمدراش اطع التلم ذلك مق وك

  ]لمترجما_والترجومیم بتواتر وتكرر
  

سریاني       اروخ ال ا ب ي رؤی رأ ف ة           ٥١-٤٩نق ى مالئك د البعث إل صالحون عن ھ ال ذي سیتحول ب  وصفًا معطى لألسلوب ال
سماویین      وت ال ال الحّی ى جم ینظرون إل ذین س النجوم، ال ضیئین ك رش [م ة الع ون   ] حمل ا یك رب، بینم رش ال ت ع تح

  .لألشرار المنظر المریع لھاویة العذاب أسفُل
  

ام أم     فیما یتعلق   بحالة الروح المنفصلة عن الجسد بموتھ، سواء ما إذا كانت ساكنة في الجنة أم في نوع من ملتجآت الحم
سریاني  ] (الھادیس[في مساكن في البرزخ    اني  ٢: ٣٠انظر رؤیا باروخ ال : ، ٨٠: ، ٣٢: ٧، ٤١: ٤، ٣٥: ٤، عزرا الث

روح  )١٠١ ود ال ادة خل ة، م وعة الیھودی ذلك الموس ر ك ة. [، وانظ یم   : مالحظ ذاب ونع وع ع ي موض ا ف ت بترجمتھ قم
  ]المترجم_البرزخ أو القبر
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 ٥٥٧

  : نصوص اإلسالم مثل الھاجادة تناقضت في مصیر الوثنیین الذین كانوا قبل اإلسالم، وفي مصیر األطفال الوثنیین-
  
َدى فَ   { َث                  َمْن اْھَت ى َنْبَع ذِِّبیَن َحتَّ ا ُمَع ا ُكنَّ َرى َوَم ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ا َوال َت ِضلُّ َعَلْیَھ ا َی ْن َضلَّ َفِإنََّم ِسِھ َوَم ِدي ِلَنْف ا َیْھَت ِإنََّم

  اإلسراء} )١٥(َرُسوًال 
ِشیٌر       َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة   { اَءُكْم َب ْد َج ِذیٍر َفَق ِشیٍر َوال َن ْن َب ِمْن الرُُّسِل َأْن َتُقوُلوا َما َجاَءَنا ِم

  المائدة} )١٩(َوَنِذیٌر َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
  

  :وبالتناقض
  

سَِّبیَل     َوَیْوَم َیْحُشُرُھْم َوَما َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفَیُقوُل َأَأْنُتْم َأْضَللْ  { لُّوا ال ْم َض ُؤالِء َأْم ُھ ا    ) ١٧(ُتْم ِعَباِدي َھ ْبَحاَنَك َم اُلوا ُس َق
ورًا             ًا ُب اُنوا َقْوم ذِّْكَر َوَك ُسوا ال ذَُّبوكُ  ) ١٨(َكاَن َیْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَیاَء َوَلِكْن َمتَّْعَتُھْم َوآَباَءُھْم َحتَّى َن ْد َك ْم َفَق

  الفرقان} )١٩(ِبَما َتُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطیُعوَن َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َیْظِلْم ِمْنُكْم ُنِذْقُھ َعَذابًا َكِبیرًا 
  

نْ     { اِلُبوَن    َبْل َمتَّْعَنا َھُؤالِء َوآَباَءُھْم َحتَّى َطاَل َعَلْیِھْم اْلُعُمُر َأَفال َیَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َننُقُصَھا ِم ْم اْلَغ ا َأَفُھ } )٤٤( َأْطَراِفَھ
  األنبیاء

  
  :ى البخاريورو

  

ُھ                     - ٦٥٩٧ َي اللَّ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع ِن ُجَبْی ِعیِد ْب ْن َس ْشٍر َع ي ِب ْن َأِب ْعَبُة َع دََّثَنا ُش َدٌر َح  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْن
  نَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َأْوَلاِد اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل اللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَنَعْنُھَما َقاَل ُسِئَل ال

  

دَ          - ٦٥٩٨ ُن َیِزی اُء ْب ي َعَط اَل َوَأْخَبَرِن َرَة      َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َحدََّثَنا اللَّْیُث َعْن ُیوُنَس َعْن اْبِن ِشَھاٍب َق ا ُھَرْی ِمَع َأَب ُھ َس  َأنَّ
  َیُقوُل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َذَراِريِّ اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل اللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَن

  

 َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى  َحدََّثِني ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ      - ٦٥٩٩
ْل َتجِ                    َة َھ وَن اْلَبِھیَم ا ُتْنِتُج صَِّراِنِھ َكَم ِھ َوُیَن َأَبَواُه ُیَھوَِّداِن َرِة َف ى اْلِفْط ُد َعَل ا ُیوَل وٍد ِإلَّ ْن   اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُل ا ِم ُدوَن ِفیَھ

  َجْدَعاَء َحتَّى َتُكوُنوا َأْنُتْم َتْجَدُعوَنَھا َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَرَأْیَت َمْن َیُموُت َوُھَو َصِغیٌر َقاَل اللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَن
  

َي          َحدََّثِني ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ أَ  - ١٣٨٣ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع ِن ُجَبْی ِعیِد ْب ْن َس ْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِبْشٍر َع
  َعاِمِلیَناللَُّھ َعْنُھْم َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َأْوَلاِد اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل اللَُّھ ِإْذ َخَلَقُھْم َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا 

  

ُھ               - ١٣٨٤ َي اللَّ َرَة َرِض ا ُھَرْی ِمَع َأَب ُھ َس  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َعَطاُء ْبُن َیِزیَد اللَّْیِثيُّ َأنَّ
   َذَراِريِّ اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل اللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَنَعْنُھ َیُقوُل ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن

  

اَل             - ١٣٨٥ ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ  َحدََّثَنا آَدُم َحدََّثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِض
َتُج            َقاَل النَّبِ  ِة ُتْن ِل اْلَبِھیَم َساِنِھ َكَمَث صَِّراِنِھ َأْو ُیَمجِّ ِھ َأْو ُیَن َأَبَواُه ُیَھوَِّداِن َرِة َف ى اْلِفْط ُد َعَل يُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد ُیوَل

  اْلَبِھیَمَة َھْل َتَرى ِفیَھا َجْدَعاَء
  

ُھ       َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسمَ -١٣٨٦ لَّى اللَّ يُّ َص اَن النَِّب اَل َك اِعیَل َحدََّثَنا َجِریُر ْبُن َحاِزٍم َحدََّثَنا َأُبو َرَجاٍء َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب َق
اَل فَ         ُھ       َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َصَلاًة َأْقَبَل َعَلْیَنا ِبَوْجِھِھ َفَقاَل َمْن َرَأى ِمْنُكْم اللَّْیَلَة ُرْؤَیا َق اَء اللَّ ا َش وُل َم صََّھا َفَیُق ٌد َق ِإْن َرَأى َأَح

َأْرِض                  ى اْل اِني ِإَل ِدي َفَأْخَرَج َذا ِبَی اِني َفَأَخ ْیِن َأَتَی َة َرُجَل َفَسَأَلَنا َیْوًما َفَقاَل َھْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَیا ُقْلَنا َلا َقاَل َلِكنِّي َرَأْیُت اللَّْیَل
َذا َرُجٌل َجاِلٌس َوَرُجٌل َقاِئٌم ِبَیِدِه َكلُّوٌب ِمْن َحِدیٍد َقاَل َبْعُض َأْصَحاِبَنا َعْن ُموَسى أنَُّھ ُیْدِخُل َذِلَك اْلَكلُّوَب ِفي ِشْدِقِھ     اْلُمَقدََّسِة َفإِ 

ا  َحتَّى َیْبُلَغ َقَفاُه ُثمَّ َیْفَعُل ِبِشْدِقِھ اْلآَخِر ِمْثَل َذِلَك َوَیْلَتِئُم ِشْدُقُھ َھَذا فَ    َیُعوُد َفَیْصَنُع ِمْثَلُھ ُقْلُت َما َھَذا َقاَلا اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْیَن



 ٥٥٨

اْنطَ          ُر َف َدَه اْلَحَج َرَبُھ َتَدْھ ِإَذا َض َلَق َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَلى َقَفاُه َوَرُجٌل َقاِئٌم َعَلى َرْأِسِھ ِبِفْھٍر َأْو َصْخَرٍة َفَیْشَدُخ ِبِھ َرْأَسُھ َف
ى           ا ِإَل ْق َفاْنَطَلْقَن ا اْنَطِل َذا َقاَل ْن َھ ِإَلْیِھ ِلَیْأُخَذُه َفَلا َیْرِجُع ِإَلى َھَذا َحتَّى َیْلَتِئَم َرْأُسُھ َوَعاَد َرْأُسُھ َكَما ُھَو َفَعاَد ِإَلْیِھ َفَضَرَبُھ ُقْلُت َم

وا         َثْقٍب ِمْثِل التَّنُّوِر َأْعَلاُه َضیٌِّق َوَأْسَفُلُھ َواسِ       َدْت َرَجُع ِإَذا َخَم وا َف اَد َأْن َیْخُرُج ى َك وا َحتَّ ٌع َیَتَوقَُّد َتْحَتُھ َناًرا َفِإَذا اْقَتَرَب اْرَتَفُع
ِر   ِفیَھا َوِفیَھا ِرَجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة َفُقْلُت َمْن َھَذا َقاَلا اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْیَنا َعَلى َنَھٍر ِمْن َدٍم ِفیِھ    ِط النََّھ َرُجٌل َقاِئٌم َعَلى َوَس

َل          اَن َفَجَع ُث َك َردَُّه َحْی ِھ َف َرُجٌل َبْیَن َیَدْیِھ ِحَجاَرٌة َفَأْقَبَل الرَُّجُل الَِّذي ِفي النََّھِر َفِإَذا َأَراَد َأْن َیْخُرَج َرَمى الرَُّجُل ِبَحَجٍر ِفي ِفی
ْضَراَء         ُكلََّما َجاَء ِلَیْخُرَج َرَمى ِفي ِفیِھ ِبحَ    ٍة َخ ى َرْوَض ا ِإَل ى اْنَتَھْیَن ا َحتَّ ْق َفاْنَطَلْقَن ا اْنَطِل َجٍر َفَیْرِجُع َكَما َكاَن َفُقْلُت َما َھَذا َقاَل

ُدھَ        اٌر ُیوِق ِھ َن شََّجَرِة     ِفیَھا َشَجَرٌة َعِظیَمٌة َوِفي َأْصِلَھا َشْیٌخ َوِصْبَیاٌن َوِإَذا َرُجٌل َقِریٌب ِمْن الشََّجَرِة َبْیَن َیَدْی ي ال ي ِف َصِعَدا ِب ا َف
شََّجَرَة                    ي ال َصِعَدا ِب ا َف اِني ِمْنَھ مَّ َأْخَرَج ْبَیاٌن ُث َساٌء َوِص َباٌب َوِن ُیوٌخ َوَش اٌل ُش ا ِرَج ا ِفیَھ َسَن ِمْنَھ طُّ َأْح َوَأْدَخَلاِني َداًرا َلْم َأَر َق

ُھ         َفَأْدَخَلاِني َداًرا ِھَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل ِفیَھا ُشُیوخٌ       ِذي َرَأْیَت ا الَّ ْم َأمَّ ا َنَع ُت َقاَل ا َرَأْی َأْخِبَراِني َعمَّ  َوَشَباٌب ُقْلُت َطوَّْفُتَماِني اللَّْیَلَة َف
ٌل      ُیَشقُّ ِشْدُقُھ َفَكذَّاٌب ُیَحدُِّث ِباْلَكْذَبِة َفُتْحَمُل َعْنُھ َحتَّى َتْبُلَغ اْلآَفاَق َفُیْصَنُع ِبِھ ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة     ُھ َفَرُج ْشَدُخ َرْأُس ُھ ُی ِذي َرَأْیَت َوالَّ

ِذي             اُة َوالَّ ْم الزَُّن ِب َفُھ ي الثَّْق ُھ ِف ِذي َرَأْیَت ِة َوالَّ ْوِم اْلِقَیاَم ى َی َعلََّمُھ اللَُّھ اْلُقْرآَن َفَناَم َعْنُھ ِباللَّْیِل َوَلْم َیْعَمْل ِفیِھ ِبالنََّھاِر ُیْفَعُل ِبِھ ِإَل
اَر          َرَأْیَتُھ ِفي  ُد النَّ ِذي ُیوِق اِس َوالَّ اُد النَّ ُھ َفَأْوَل  النََّھِر آِكُلوا الرَِّبا َوالشَّْیُخ ِفي َأْصِل الشََّجَرِة ِإْبَراِھیُم َعَلْیِھ السََّلام َوالصِّْبَیاُن َحْوَل

ْؤِمنِ     ُل          َماِلٌك َخاِزُن النَّاِر َوالدَّاُر اْلُأوَلى الَِّتي َدَخْلَت َداُر َعامَِّة اْلُم َذا ِمیَكاِئی ُل َوَھ ا ِجْبِری شَُّھَداِء َوَأَن َداُر ال دَّاُر َف ِذِه ال ا َھ یَن َوَأمَّ
مْ                     ٌر َل َك ُعُم َي َل ُھ َبِق ا ِإنَّ ي َقاَل ْل َمْنِزِل اِني َأْدُخ ُت َدَع َك ُقْل ا َذاَك َمْنِزُل  َفاْرَفْع َرْأَسَك َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َفْوِقي ِمْثُل السََّحاِب َقاَل

  َتْسَتْكِمْلُھ َفَلْو اْسَتْكَمْلَت َأَتْیَت َمْنِزَلَك
  

  :روى مسلمو
  

حدثنا یحیى بن أیوب ومحمد بن عباد واللفظ لیحیى قاال حدثنا مروان بن معاویة عن یزید یعني بن كیسان عن     ]  ٩٧٦[ 
تأذنتھ    أبي حازم عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استأذنت ربي أن أستغف     ي واس أذن ل ر ألمي فلم ی

  أن أزور قبرھا فأذن لي 
    

ن     ] ٩٧٦ [  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وزھیر بن حرب قاال حدثنا محمد بن عبید عن یزید بن كیسان عن أبي حازم ع
ي أن أستغ            ي ف م   أبي ھریرة قال زار النبي صلى اهللا علیھ وسلم قبر أمھ فبكى وأبكى من حولھ فقال استأذنت رب ا فل فر لھ

  یؤذن لي واستأذنتھ في أن أزور قبرھا فأذن لي فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت
  

ن        ] ٢٠٣[  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجال قال یا رسول اهللا أی
  أبي قال في النار فلما قفي دعاه فقال إن أبي وأباك في النار 

  

ي                 ] ٢٦٥٩[  ن أب د ع ن یزی ن عطاء ب حدثنا أبو الطاھر أخبرنا بن وھب أخبرني بن أبي ذئب ویونس عن بن شھاب ع
  ھریرة أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سئل عن أوالد المشركین فقال اهللا أعلم بما كانوا عاملین 

    

نا عبد اهللا بن عبد الرحمن بن بھرام أخبرنا أبو حدثنا عبد بن حمید أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدث   ] ٢٦٥٩ [ 
ن الزھري                م ع د اهللا كلھ ن عبی ل وھو ب دثنا معق الیمان أخبرنا شعیب ح وحدثنا سلمة بن شبیب حدثنا الحسن بن أعین ح

  بإسناد یونس وابن أبي ذئب مثل حدیثھما غیر أن في حدیث شعیب ومعقل سئل عن ذراري المشركین 
    

ال سئل رسول اهللا صلى اهللا             حدثنا ب  ] ٢٦٥٩ [  رة ق ي ھری ن أب ن أبي عمر حدثنا سفیان عن أبي الزناد عن األعرج ع
  علیھ وسلم عن أطفال المشركین من یموت منھم صغیرا فقال اهللا أعلم بما كانوا عاملین 

    

ل سئل رسول اهللا وحدثنا یحیى بن یحیى أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن بن عباس قا       ] ٢٦٦٠ [ 
  صلى اهللا علیھ وسلم عن أطفال المشركین قال اهللا أعلم بما كانوا عاملین إذ خلقھم 

    

ن         ] ٢٦٦٢[  شة بنت طلحة ع حدثني زھیر بن حرب حدثنا جریر عن العالء بن المسیب عن فضیل بن عمرو عن عائ
لم أو  عائشة أم المؤمنین قالت توفى صبي فقلت طوبى لھ عصفور من عصافیر الج     نة فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس



 ٥٥٩

  ال تدرین أن اهللا خلق الجنة وخلق النار فخلق لھذه أھال ولھذه أھال 
    

شة أم                      ] ٢٦٦٢ [  ن عائ شة بنت طلحة ع ھ عائ ن عمت ى ع ن یحی ن طلحة ب ع ع دثنا وكی یبة ح ي ش حدثنا أبو بكر بن أب
ى  لم إل ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ي رس ت دع ؤمنین قال ذا   الم وبى لھ ول اهللا ط ا رس ت ی صار فقل ن األن بي م ازة ص  جن

م          ا وھ م لھ ة أھال خلقھ عصفور من عصافیر الجنة لم یعمل السوء ولم یدركھ قال أو غیر ذلك یا عائشة إن اهللا خلق للجن
  في أصالب آبائھم وخلق للنار أھال خلقھم لھا وھم في أصالب آبائھم 

  :روى أحمد بن حنبلو 
  

  َنا ُیوُنُس َحدََّثَنا َأَباُن َعْن َقَتاَدَة َعِن اْلَحَسِن َعِن اْلَأْسَوِد ْبِن َسِریٍع َحدََّث- ١٥٠٣٦
ِة فَ   اَل    َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َبَعَث َسِریًَّة َیْوَم ُحَنْیٍن َفَقاَتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َفَأْفَضى ِبِھْم اْلَقْتُل ِإَلى الذُّرِّیَّ اُءوا َق ا َج َلمَّ

ْل                     اَل َأَوَھ ْشِرِكیَن َق اَد اْلُم اُنوا َأْوَل ا َك ِھ ِإنََّم وَل اللَّ ا َرُس اُلوا َی ِة َق ِل الذُّرِّیَّ ى َقْت ْم َعَل ا َحَمَلُك لََّم َم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
  ُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه َما ِمْن َنَسَمٍة ُتوَلُد ِإلَّا َعَلى اْلِفْطَرِة َحتَّى ُیْعِرَب َعْنَھا ِلَساُنَھاِخَیاُرُكْم ِإلَّا َأْوَلاُد اْلُمْشِرِكیَن َوالَِّذي َنْف

  

   َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َقاَل َأْخَبَرَنا ُیوُنُس َعِن اْلَحَسِن َعِن اْلَأْسَوِد ْبِن َسِریٍع َقاَل- ١٥٠٣٧
َة   َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّھُ      َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَغَزْوُت َمَعُھ َفَأَصْبُت َظْھًرا َفَقَتَل النَّاُس َیْوَمِئٍذ َحتَّى َقَتُلوا اْلِوْلَداَن َوَقاَل َمرًَّة الذُّرِّیَّ

وَل         َفَبَلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَل َما َباُل َأْقَواٍم َجاَوَزُھْم اْلقَ     ا َرُس ٌل َی اَل َرُج َة َفَق وا الذُّرِّیَّ ى َقَتُل ْوَم َحتَّ ْتُل اْلَی
ا         ًة َق وا ُذرِّیَّ ا َتْقُتُل ا َل ًة َأَل َسَمٍة   اللَِّھ ِإنََّما ُھْم َأْوَلاُد اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل َأَلا ِإنَّ ِخَیاَرُكْم َأْبَناُء اْلُمْشِرِكیَن ُثمَّ َقاَل َأَلا َلا َتْقُتُلوا ُذرِّیَّ لُّ َن َل ُك

  ُتوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َحتَّى ُیْعِرَب َعْنَھا ِلَساُنَھا َفَأَبَواَھا ُیَھوَِّداِنَھا َوُیَنصَِّراِنَھا
  

   اْلَفَزاِريُّ َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا َعْوٌف َعْن َأِبي َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديِّ َحدََّثَنا َسُمَرُة ْبُن ُجْنُدٍب- ١٩٢٣٦
صَّ         ُھ َأْن َیُق اَء اللَّ َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِممَّا َیُقوُل ِلَأْصَحاِبِھ َھْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَیا َقاَل َفَیُقصُّ َعَلْیِھ َمْن َش

ى      َقاَل َوِإنَُّھ َقاَل َلَنا َذاَت َغَداٍة ِإنَُّھ َأَتاِني    ا َعَل ا َأَتْیَن ا َوِإنَّ ُت َمَعُھَم  اللَّْیَلَة آِتَیاِن َوِإنَُّھَما اْبَتَعَثاِني َوِإنَُّھَما َقاَلا ِلي اْنَطِلْق َوِإنِّي اْنَطَلْق
ِھ فَ         صَّْخَرِة ِلَرْأِس ا       َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْیِھ ِبَصْخَرٍة َوِإَذا ُھَو َیْھِوي َعَلْیِھ ِبال ُر َھاُھَن َدُه اْلَحَج ُھ َفَیَتَدْھ ا َرْأَس ُغ ِبَھ َیْثَل

ُت                    اَل ُقْل ُأوَلى َق رََّة اْل َل اْلَم ا َفَع َل َم ِھ ِمْث ُل ِب ِھ َفَیْفَع َفَیْتَبُع اْلَحَجَر َیْأُخُذُه َفَما َیْرِجُع ِإَلْیِھ َحتَّى َیِصحَّ َرْأُسُھ َكَما َكاَن ُثمَّ َیُعوُد َعَلْی
ِھ َما َھَذاِن َقاَل َقاَلا ِلي اْنَطِلْق اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقُت َمَعُھَما َفَأَتْیَنا َعَلى َرُجٍل ُمْسَتْلٍق ِلَقَفاُه َوِإَذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْیِھ ِبَكلُّوٍب ِمْن   ُسْبَحاَن اللَّ 

ِب       َحِدیٍد َوِإَذا ُھَو َیْأِتي َأَحَد ِشقَّْي َوْجِھِھ َفُیَشْرِشُر ِشْدَقُھ ِإَلى َقَفاهُ       ى اْلَجاِن وَُّل ِإَل مَّ َیَتَح اَل ُث اُه َق  َوَمْنِخَراُه ِإَلى َقَفاُه َوَعْیَناُه ِإَلى َقَف
ا    اْلآَخِر َفَیْفَعُل ِبِھ ِمْثَل َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اْلَأوَِّل َفَما َیْفُرُغ ِمْن َذِلَك اْلَجاِنِب َحتَّى َیِصحَّ اْلَأوَُّل َكَما َكاَن ُثمَّ َیُعوُد فَ       َل َم ِھ ِمْث َیْفَعُل ِب

اَل                وِر َق اِء التَّنُّ ِل ِبَن ى ِمْث ا َعَل َفَعَل ِبِھ اْلَمرََّة اْلُأوَلى َقاَل ُقْلُت ُسْبَحاَن اللَِّھ َما َھَذاِن َقاَل َقاَلا ِلي اْنَطِلْق اْنَطِلْق َقاَل َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْیَن
َفَل           َعْوٌف َوَأْحَسُب َأنَُّھ َقاَل َوِإَذا ِفیِھ       ْن َأْس ٌب ِم ْأِتیِھْم َلِھی ْم َی َراٌة َوِإَذا ُھ َساٌء ُع اٌل َوِن ِھ ِرَج ِإَذا ِفی َلَغٌط َوَأْصَواٌت َقاَل َفاطََّلْعُت َف

ُھ       ِمْنُھْم َفِإَذا َأَتاُھْم َذِلَك اللََّھُب َضْوَضْوا َقاَل ُقْلُت َما َھُؤَلاِء َقاَل َقاَلا ِلي اْنَطِلْق اْنَطِلْق َقاَل َفاْنطَ    ِسْبُت َأنَّ ٍر َح ى َنَھ ا َعَل ا َفَأَتْیَن َلْقَن
ًرا         ًرا َحَج َقاَل َأْحَمَر ِمْثِل الدَِّم َوِإَذا ِفي النََّھِر َرُجٌل َیْسَبُح ُثمَّ َیْأِتي َذِلَك الرَُّجُل الَِّذي َقْد َجَمَع اْلِحَجاَرَة َفَیْفَغُر َلُھ َفاُه َفُیْلِقُمُھ َحَج

ْق                   َقاَل َفَیْنَطِلُق َفیَ   ي اْنَطِل ا ِل اَل َقاَل َذا َق ا َھ ُت َم اَل ُقْل ًرا َق ُھ َحَج اُه َوَأْلَقَم ُھ َف َر َل ِھ َفَغ َع ِإَلْی ا َرَج ْسَبُح َما َیْسَبُح ُثمَّ َیْرِجُع ِإَلْیِھ ُكلََّم
اَل     اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْیَنا َعَلى َرُجٍل َكِریِھ اْلَمْرآِة َكَأْكَرِه َما َأْنَت َراٍء رَ         ا َق ْسَعى َحْوَلَھ شَُّھا َوَی ُجًلا َمْرآًة َفِإَذا ُھَو ِعْنَد َناٍر َلُھ َیُح

اَل َوِإَذا بَ               ِع َق ْوِر الرَِّبی لِّ َن ْن ُك ا ِم ِشَبٍة ِفیَھ ٍة ُمْع ى َرْوَض ْیَن ُقْلُت َلُھَما َما َھَذا َقاَل َقاَلا ِلي اْنَطِلْق اْنَطِلْق َقاَل َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْیَنا َعَل
طُّ               ُتُھْم َق َداٍن َرَأْی ِر ِوْل ْن َأْكَث ِل ِم ْوَل الرَُّج سََّماِء َوِإَذا َح ي ال َظْھَراَنْي الرَّْوَضِة َرُجٌل َقاِئٌم َطِویٌل َلا َأَكاُد َأْن َأَرى َرْأَسُھ ُطوًلا ِف

طُّ    َوَأْحَسِنِھ َقاَل ُقْلُت َلُھَما َما َھَذا َوَما َھُؤَلاِء َقاَل َقاَلا ِلي اْنطَ         ًة َق ْم َأَر َدْوَح ِلْق اْنَطِلْق َقاَل َفاْنَطَلْقَنا َفاْنَتَھْیَنا ِإَلى َدْوَحٍة َعِظیَمٍة َل
ِة  َأْعَظَم ِمْنَھا َوَلا َأْحَسَن َقاَل َفَقاَلا ِلي اْرَق ِفیَھا َفاْرَتَقْیَنا ِفیَھا َفاْنَتَھْیُت ِإَلى َمِدیَنٍة َمْبِنیٍَّة ِبَلِبٍن َذَھٍب َوَلِبٍن فِ     ضٍَّة َفَأَتْیَنا َباَب اْلَمِدیَن

ْم                ا َلُھ اَل َفَقاَل َت َراٍء َق ا َأْن َأْقَبِح َم ْطٌر َك َت َراٍء َوَش ا َأْن َسِن َم َفاْسَتْفَتْحَنا َفُفِتَح َلَنا َفَدَخْلَنا َفَلِقیَنا ِفیَھا ِرَجاًلا َشْطٌر ِمْن َخْلِقِھْم َكَأْح
مَّ               اْذَھُبوا َفَقُعوا ِفي َذِلَك النََّھرِ    ِھ ُث وا ِفی َذَھُبوا َفَوَقُع اَل َف اِض َق ي اْلَبَی ُض ِف َو اْلَمْح ا ُھ ِري َكَأنََّم ِرٌض َیْج ِغیٌر ُمْعَت ٌر َص  َفِإَذا َنَھ

ْدٍن وَ     ُة َع ا     َرَجُعوا ِإَلْیَنا َوَقْد َذَھَب َذِلَك السُّوُء َعْنُھْم َوَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َقاَل َفَقاَلا ِلي َھِذِه َجنَّ اَل َفَبْیَنَم َك َق َذاَك َمْنِزُل َھ
ا              اَل َقاَل ُھ َق ي َفَلَأْدُخُل َبَصِري ُصُعًدا َفِإَذا َقْصٌر ِمْثُل الرََّباَبِة اْلَبْیَضاِء َقاَلا ِلي َھَذاَك َمْنِزُلَك َقاَل ُقْلُت َلُھَما َباَرَك اللَُّھ ِفیُكَما َذَراِن

َأوَُّل        ِلي اْلآَن َفَلا َوَأْنَت َداِخُلُھ َقالَ      ُل اْل ا الرَُّج ُنْخِبُرَك َأمَّ ا َس  َفِإنِّي َرَأْیُت ُمْنُذ اللَّْیَلِة َعَجًبا َفَما َھَذا الَِّذي َرَأْیُت َقاَل َقاَلا ِلي َأَما ِإنَّ
َت      الَِّذي َأَتْیَت َعَلْیِھ ُیْثَلُغ َرْأُسُھ ِباْلَحَجِر َفِإنَُّھ َرُجٌل َیْأُخُذ اْلُقْرآَن َفَیْرُفُضُھ َویَ    ِذي َأَتْی ُل الَّ ا الرَُّج ِة َوَأمَّ َناُم َعْن الصََّلَواِت اْلَمْكُتوَب



 ٥٦٠

اَق                   ُغ اْلآَف َة َتْبُل ِذُب اْلَكِذَب ِھ َفَیْك ْن َبْیِت ُدو ِم ُل َیْغ ُھ الرَُّج ا  َعَلْیِھ ُیَشْرَشُر ِشْدُقُھ ِإَلى َقَفاُه َوَعْیَناُه ِإَلى َقَفاُه َوَمْنِخَراُه ِإَلى َقَفاُه َفِإنَّ َوَأمَّ
ُم                     ِر َوُیْلَق ي النََّھ ْسَبُح ِف ِذي َی ُل الَّ ا الرَُّج ي َوَأمَّ اُة َوالزََّواِن ِإنَُّھْم الزَُّن وِر َف اِء التَّنُّ ِل ِبَن اٍء ِمْث ي ِبَن ِذیَن ِف َراُة الَّ َساُء اْلُع اُل َوالنِّ الرَِّج

ِذي    اْلِحَجاَرَة َفِإنَُّھ آِكُل الرَِّبا َوَأمَّا الرَُّجُل اْلَكِری   ُل الَّ ُل الطَِّوی ُھ اْلَمْرآِة الَِّذي ِعْنَد النَّاِر َیُحشَُّھا َفِإنَُّھ َماِلٌك َخاِزُن َجَھنََّم َوَأمَّا الرَُّج
اَت عَ          وٍد َم لُّ َمْوُل ُھ َفُك ِذیَن َحْوَل َداُن الَّ ا اْلِوْل سََّلام َوَأمَّ ِھ ال َراِھیُم َعَلْی ُھ ِإْب ِة َفِإنَّ ي الرَّْوَض َت ِف ُض   َرَأْی اَل َبْع اَل َفَق َرِة َق ى اْلِفْط َل

اَن               ِذیَن َك ْوُم الَّ ا اْلَق ْشِرِكیَن َوَأمَّ اُد اْلُم لََّم َوَأْوَل ِھ َوَس اْلُمْسِلِمیَن َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَأْوَلاُد اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
  یًحا َفِإنَُّھْم َخَلُطوا َعَمًلا َصاِلًحا َوآَخَر َسیًِّئا َفَتَجاَوَز اللَُّھ َعْنُھْمَشْطٌر ِمْنُھْم َحَسًنا َوَشْطٌر َقِب

َدُه                     اَل َفَیَتَدْھ لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب ُمَرَة َع ْن َس اٍء َع ي َرَج ْن َأِب ْوٍف َع ْن َع ِھ َع ُر ِب َسِمْعت ِمْن َعبَّاِد ْبِن َعبَّاٍد ُیْخِب
  اْلَحَجُر َھاُھَنا َقاَل َأِبي َفَجَعْلُت َأَتَعجَُّب ِمْن َفَصاَحِة َعبَّاٍد

  

   َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َحدََّثَنا َأُبو ِبْشٍر َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس- ٢٨٧٧
  ِئَل َعْن َأْوَلاِد اْلُمْشِرِكیَن َقاَل اللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَن ِإْذ َخَلَقُھْمَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُس

  

   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َأِبي ِبْشٍر َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس- ٢٩٩٩
  ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ ُسِئَل َعْن َأْوَلاِد اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل اللَُّھ ِإْذ َخَلَقُھْم َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِلیَنَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ

  

  ِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َحمَّاٌد َیْعِني اْبَن َسَلَمَة َأْخَبَرَنا َعمَّاٌر َیْعِني اْبَن َأِبي َعمَّاٍر َع- ١٩٧٧٦
اٍن َأنَّ                ْن ُفَل اٌن َع دََّثِني ُفَل ى َح ْشِرِكیَن َحتَّ َع اْلُم ْشِرِكیَن َم اُد اْلُم ْسِلِمیَن َوَأْوَل َع اْلُم ْسِلِمیَن َم َأَتى َعَليَّ َزَماٌن َوَأَنا َأُقوُل َأْوَلاُد اْلُم

ْن              َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُسِئلَ    َسْكُت َع َأْخَبَرِني َفَأْم َل َف ُت الرَُّج اَل َفَلِقی اِمِلیَن َق اُنوا َع ا َك ُم ِبَم ُھ َأْعَل اَل اللَّ ْنُھْم َفَق  َع
  َقْوِلي

  

  ي َرِزیٍن َعمِِّھ َقاَل َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َیْعَلى ْبِن َعَطاٍء َعْن َوِكیِع ْبِن ُعُدٍس َعْن َأِب- ١٥٦٠٠
  ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْیَن ُأمِّي َقاَل ُأمَُّك ِفي النَّاِر َقاَل ُقْلُت َفَأْیَن َمْن َمَضى ِمْن َأْھِلَك َقاَل َأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن ُأمَُّك َمَع ُأمِّي

  َقاَل َأِبي الصََّواُب ُحُدٌس
  

  ُعَبْیٍد الطََّناِفِسيُّ َقاَل َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َكْیَساَن َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن - ٩٣١١
َوَسلََّم اْسَتْأَذْنُت َربِّي ِفي َأْن َزاَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْبَر ُأمِِّھ َفَبَكى َوَبَكى َمْن َحْوَلُھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ   

  َأْسَتْغِفَر َلَھا َفَلْم ُیْؤَذْن ِلي َواْسَتْأَذْنُتُھ ِفي َأْن َأُزوَر َقْبَرَھا َفَأِذَن ِلي َفُزوُروا اْلُقُبوَر َفِإنََّھا ُتَذكُِّر اْلَمْوَت
  

   َجاِبٍر َعْن ِسَماٍك َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن اْبِن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَل َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َأیُّوُب ْبُن- ٢١٩٣٩
ا           مَّ َجاَءَن اْنَطَلَق ُث َیُكْم َف ى آِت اَنُكْم َحتَّ ي     َخَرْجُت َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبَودَّاَن َقاَل َمَك اَل ِإنِّ ِقیٌم َفَق َو َس َوُھ

وِم       ْن ُلُح ُتُكْم َع ا َوَنَھْی وِر َفُزوُروَھ اَرِة اْلُقُب ْن ِزَی ُتُكْم َع ُت َنَھْی ي ُكْن ا َوِإنِّ شََّفاَعَة َفَمَنَعِنیَھ ي ال َسَأْلُت َربِّ ٍد َف َر ُأمِّ ُمَحمَّ ُت َقْب َأَتْی
  ْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم َوَنَھْیُتُكْم َعْن َھِذِه اْلَأْشِرَبِة ِفي َھِذِه اْلَأْوِعَیِة َفاْشَرُبوا ِفیَما َبَدا َلُكْماْلَأَضاِحيِّ َبْعَد َثَلاَثِة َأیَّاٍم َفُكُلوا َوَأ

  

  َدَة َعْن َأِبیِھ َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َخَلٌف َیْعِني اْبَن َخِلیَفَة َعْن َأِبي َجَناٍب َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُبَرْی- ٢١٩٦٠
َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َغَزا َغْزَوَة اْلَفْتِح َفَخَرَج َیْمِشي ِإَلى اْلُقُبوِر َحتَّى ِإَذا َأَتى ِإَلى َأْدَناَھا َجَلَس ِإَلْیِھ َكَأنَُّھ ُیَكلُِّم   

ي      ِإْنَساًنا َجاِلًسا َیْبِكي َقاَل َفاْسَتْقَبَلُھ       ْأَذَن ِل لَّ َأْن َی زَّ َوَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفَقاَل َما ُیْبِكیَك َجَعَلِني اللَُّھ ِفَداَءَك َقاَل َسَأْلُت َربِّي َع
ْیُتُكْم َعْن َثَلاَثِة َأْشَیاَء َعْن ُلُحوِم اْلَأَضاِحيِّ ِفي ِزَیاَرِة َقْبِر ُأمِّ ُمَحمٍَّد َفَأِذَن ِلي َفَسَأْلُتُھ َأْن َیْأَذَن ِلي َفَأْسَتْغِفُر َلَھا َفَأَبى ِإنِّي ُكْنُت َنھَ   

اَء    َأْن ُتْمِسُكوا َبْعَد َثَلاَثِة َأیَّاٍم َفُكُلوا َما َبَدا َلُكْم َوَعْن ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر َفَمْن َشاَء َفْلَیُزْر َفَقْد ُأِذَن ِلي ِفي ِزَیاَرِة َقْبِر ُأمِّ ُمَحمٍَّد َوَمْن َش
َد ُھ     َفْلَی ا ُیَحرُِّم ْیًئا َوَل لُّ َش ا ُیِح اَء َل ُروٍف َوِإنَّ اْلِوَع ْرُتُكْم ِبُظ َت َوَأَم َتَم َواْلُمَزفَّ دُّبَّاَء َواْلَحْن ا ال ْشَرُبوَن ِفیَھ ُروِف َت ْن الظُّ ْع َوَع

  َفاْجَتِنُبوا ُكلَّ ُمْسِكٍر
  

  ٍس َقاَل َحدََّثَنا َوِكیٌع َعْن َحمَّاٍد َعْن َثاِبٍت َعْن َأَن- ١١٧٤٧
  َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْیَن َأِبي َقاَل ِفي النَّاِر َقاَل َفَلمَّا َرَأى َما ِفي َوْجِھِھ َقاَل ِإنَّ َأِبي َوَأَباَك ِفي النَّاِر



 ٥٦١

   َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َحمَّاٌد َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس- ١٣٣٣٢
   َرُجًلا َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْیَن َأِبي َقاَل ِفي النَّاِر َقاَل َفَلمَّا َقفَّا َدَعاُه َفَقاَل ِإنَّ َأِبي َوَأَباَك ِفي النَّاِرَأنَّ

  

ِم اْلُبنَ               - ٣٥٩٨ ُن اْلَحَك يُّ ْب دََّثَنا َعِل ٍد َح ُن َزْی َة        َحدََّثَنا َعاِرُم ْبُن اْلَفْضِل َحدََّثَنا َسِعیُد ْب ْن َعْلَقَم َراِھیَم َع ْن ِإْب اَن َع ْن ُعْثَم اِنيُّ َع
  َواْلَأْسَوِد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل

َر  َجاَء اْبَنا ُمَلْیَكَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقاَلا ِإنَّ ُأمََّنا َكاَنْت ُتْكِرُم الزَّْوَج َوَتْعِطُف َعَلى اْلَوَلِد َقاَل       َوَذَكَر الضَّْیَف َغْی
َرى         سُُّروُر ُی ا َوال ُردَّا َفَرَجَع َأنََّھا َكاَنْت َوَأَدْت ِفي اْلَجاِھِلیَِّة َقاَل ُأمُُّكَما ِفي النَّاِر َفَأْدَبَرا َوالشَّرُّ ُیَرى ِفي ُوُجوِھِھَما َفَأَمَر ِبِھَما َف

يْ        ْیًئا               ِفي ُوُجوِھِھَما َرِجَیا َأْن َیُكوَن َقْد َحَدَث َش ِھ َش ْن ُأمِّ َذا َع ي َھ ا ُیْغِن اِفِقیَن َوَم ْن اْلُمَن ٌل ِم اَل َرُج ا َفَق َع ُأمُِّكَم ي َم اَل ُأمِّ ٌء َفَق
اَل   َوَنْحُن َنَطُأ َعِقَبْیِھ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر َوَلْم َأَر َرُجًلا َقطُّ َأْكَثَر ُسَؤاًلا ِمْنُھ َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َوَعَدكَ   ا َق  َربَُّك ِفیَھا َأْو ِفیِھَم

َصاِريُّ                 اَل اْلَأْن ِة َفَق ْوَم اْلِقَیاَم وَد َی اَم اْلَمْحُم َأُقوُم اْلَمَق َفَظنَّ َأنَُّھ ِمْن َشْيٍء َقْد َسِمَعُھ َفَقاَل َما َسَأْلُتُھ َربِّي َوَما َأْطَمَعِني ِفیِھ َوِإنِّي َل
ُسوا           َوَما َذاَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد قَ     وُل اْك سََّلام َیُق ِھ ال َراِھیُم َعَلْی َسى ِإْب ْن ُیْك وُن َأوََّل َم ا َفَیُك اًة ُغْرًل اَل َذاَك ِإَذا ِجيَء ِبُكْم ُعَراًة ُحَف

ى ِبكِ              مَّ ُأوَت ْرَش ُث ْسَتْقِبُل اْلَع ُد َفَی مَّ َیْقُع ْسُھَما ُث ا       َخِلیِلي َفُیْؤَتى ِبَرْیَطَتْیِن َبْیَضاَوْیِن َفَلَیْلِب ا َل ِھ َمَقاًم ْن َیِمیِن َأُقوُم َع ُسَھا َف ْسَوِتي َفَأْلَب
اٌء      َیُقوُمُھ َأَحٌد َغْیِري َیْغِبُطِني ِبِھ اْلَأوَُّلوَن َواْلآِخُروَن َقاَل َوُیْفَتُح َنَھٌر ِمْن اْلَكْوَثِر ِإَلى اْلَحْوِض َفَقاَل اْلُمَناِفُقوَن َفِإنَُّھ َما َجَرى َم

اِفُق      َقطُّ ِإلَّا َعَلى     اَل اْلُمَن َحاٍل َأْو َرْضَراٍض َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َعَلى َحاٍل َأْو َرْضَراٍض َقاَل َحاُلُھ اْلِمْسُك َوَرْضَراُضُھ التُّوُم َق
اَل       َلْم َأْسَمْع َكاْلَیْوِم َقلََّما َجَرى َماٌء َقطُّ َعَلى َحاٍل َأْو َرْضَراٍض ِإلَّا َكاَن َلُھ َنْبَتٌة َفَقاَل ا    ٌت َق ُھ َنْب ْل َل ِھ َھ وَل اللَّ ْلَأْنَصاِريُّ َیا َرُس

وَل                ا َرُس َصاِريُّ َی اَل اْلَأْن ٌر َق ُھ َثَم َنَعْم ُقْضَباُن الذََّھِب َقاَل اْلُمَناِفُق َلْم َأْسَمْع َكاْلَیْوِم َفِإنَُّھ َقلََّما َنَبَت َقِضیٌب ِإلَّا َأْوَرَق َوِإلَّا َكاَن َل
ْأ          اللَِّھ َھْل مِ  ْم َیْظَم ْشَرًبا َل ُھ َم ِرَب ِمْن ْن َش َسِل ِإنَّ َم ْن اْلَع ى ِم ْن َثَمٍر َقاَل َنَعْم َأْلَواُن اْلَجْوَھِر َوَماُؤُه َأَشدُّ َبَیاًضا ِمْن اللََّبِن َوَأْحَل

  َبْعَدُه َوِإْن ُحِرَمُھ َلْم ُیْرَو َبْعَدُه
  

  ) :مغازي الواقدي(وروى الواقدي في 
  

ا                : ُن َأِبى َسْبَرَة، َقالَ  َحّدَثِنى ابْ  اْلَخْزَرِج َی ٍذ ِب ِصیُح َیْوَمِئ اَدَة َی َن ُعَب ْعَد ْب َصَعَة َأّن َس ى َصْع ِن َأِب ِھ ْب ِد الّل ُن َعْب ُد ْب ّدَثِنى ُمَحّم َح
ُسوِبَھا    َلْلَخْزَرِج َیا َلْلَخْزَرِج، وُأَسْیُد ْبُن ُحَضْیٍر َیا َلَألْوِس َثالًثا، َفَثاُبوا َوَالّلِھ ِمْن ُكلّ    ى َیْع ْأِوى إَل ُل َت الَ .  َناِحَیٍة َكَأّنُھْم الّنْح : َق

ِھ       وَل الّل الَ ÷ َفَحِنَق اْلُمْسِلُموَن َعَلْیِھْم َفَقَتُلوُھْم َحّتى َأْسَرَع اْلُمْسِلُموَن ِفى َقْتِل الّذّرّیِة َفَبَلَغ َذِلَك َرُس َب     “: َفَق َواٍم َذَھ اُل َأْق ا َب َم
ْشِرِكیَن؟        : َقاَل ُأَسْیُد ْبُن ُحَضْیٍر. ”ّتى َبَلَغ الّذّرّیَة َأال ال ُتْقَتُل الّذّرّیُة َثالًثا    ِبِھْم اْلَقْتُل حَ   ْم َأْوالُد اْلُم ا ُھ ْیَس إّنَم ِھ َأَل وَل الّل ا َرُس َی

ِھ     ُد َعلَ       “: ÷َفَقاَل َرُسوُل الّل َسَمٍة ُتوَل ّل َن ْشِرِكیَن؟ ُك اُرُكْم َأْوالَد اْلُم ْیَس ِخَی ا       َأَوَل َساُنَھا، َفَأَبَواَھ ا ِل ِرَب َعْنَھ ى ُیْع َرِة َحّت ى اْلِفْط
  . ”ُیَھّوَداِنَھا َأْو ُیَنّصَراِنَھا

  
  :البن سعد/ ١ج/ جاء في الطبقات الكبرىو
  

  ذكر سبب خروج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى الطائف 
    

ن                   رحمن ب د ال ار وعب ن دین ن صالح ب د ب ن محم ن عمر ع د ب ض        أخبرنا محم ن بع د اهللا ع ن عب ذر ب ز والمن د العزی عب
و                   وفي أب ا ت الوا لم ن صعیر ق ة ب ن ثعلب د اهللا ب أصحابھ عن حكیم بن حزام قال وحدثنا محمد بن عبد اهللا عن أبیھ عن عب
زم          ھ وسلم مصیبتان فل ى رسول اهللا صلى اهللا علی طالب وخدیجة بنت خویلد وكان بینھما شھر وخمسة أیام اجتمعت عل

ا أردت         بیتھ وأقل  ض لم د ام ا محم  الخروج ونالت منھ قریش ما لم تكن تنال وال تطمع بھ فبلغ ذلك أبا لھب فجاءه فقال ی
ي صلى اهللا                 ة النب ن الغیطل ى أموت وسب ب وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حیا فاصنعھ ال والالت ال یوصل إلیك حت

ى     علیھ وسلم فأقبل علیھ أبو لھب فنال منھ فولى وھو یصیح یا         وا عل ى وقف ریش حت  معشر قریش صبأ أبو عتبة فأقبلت ق
ت            د أحسنت وأجمل الوا ق أبي لھب فقال ما فارقت دین عبد المطلب ولكني أمنع بن أخي أن یضام حتى یمضي لما یرید ق
ا           ابوا أب ریش وھ ن ق د م ھ أح ووصلت الرحم فمكث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كذلك أیاما یذھب ویأتي ال یعترض ل
ھ         ال ل ك فق دخل أبی ن م ك أی لھب إلى أن جاء عقبة بن أبي معیط وأبو جھل بن ھشام إلى أبي لھب فقاال لھ أخبرك بن أخی
ھ          زعم أن أبو لھب یا محمد أین مدخل عبد المطلب قال مع قومھ فخرج أبو لھب إلیھما فقال قد سألتھ فقال مع قومھ فقاال ی

ات           في النار فقال یا محمد أیدخل عبد المطلب ا    ا م ل م ى مث ات عل ن م م وم لم نع ھ وس لنار فقال رسول اهللا صلى اهللا علی



 ٥٦٢

ھ        علیھ عبد المطلب دخل النار فقال أبو لھب واهللا ال برحت لك عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار فاشتد علی
ي الحوی       ر     ھو وسائر قریش أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن عبد العزیز عن أب ن جبی د ب ن محم رث ع

ى الطائف         ھ فخرج إل رؤوا علی بن مطعم قال لما توفي أبو طالب تناولت قریش من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم واجت
  ومعھ زید بن حارثة وذلك في لیال بقین من شوال سنة عشر من حین نبيء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  
  ):سیرة الرسول(ویسرد ابن كثیر قي 

  

اال      وقد ر  ا ق ن حزام ، أنھم یم ب ب     : وى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن ثعلبة بن صقیر وحك و طال وفى أب ا ت لم
ل الخروج ،                ھ وأق زم بیت وخدیجة ، وكان بینھما خمسة أیام ، اجتمع على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مصیبتان ، ول

غ . ونالت منھ قریش ما لم تكن تنال وال تطمع فیھ    ال      فبل ا لھب فجاءه فق ك أب ت       :  ذل ا كن ا أردت ، وم ض لم د ام ا محم ی
ى أموت        ك حت ة رسول اهللا صلى اهللا      . صانعا إذ كان أبو طالب حیا فاصنعھ ، ال والالت ال یوصل إلی ن الغیطل وسب اب

ى   فأقبلت قریش حتى وق. یا معشر قریش صبأ أبوعتبة : علیھ وسلم فأقبل إلیھ أبولھب فنال منھ ،فولى یصیح          ى أب فوا عل
ب       : لھب فقال    د المطل ن عب د          . ما فارقت دی ا یری ى یمضى لم ن أخى أن یضام حت ع اب ى أمن الوا  . ولكن د أحسنت   : فق لق

ریش ،      . وأجملت ووصلت الرحم     ن ق فمكث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كذلك أیاما یأتى ویذھب ال یعرض لھ أحد م
ھ  : ط وأبوجھل إلى أبى لھب فقاال لھ وھابوا أبا لھب ، إذ جاء عقبة بن أبى معی     أخبرك ابن أخیك أین مدخل أبیك ؟ فقال ل

ھ   : قد سألتھ فقال : فخرج إلیھا فقال . مع قومھ : یا محمد أین مدخل عبد المطلب ؟ قال    : أبولھب   ع قوم اال  . م زعم  : فق ی
ات     : ى اهللا علیھ وسلم یا محمد أیدخل ع بدالمطلب النار ؟ فقال رسول اهللا صل  : فقال  ! أنھ في النار     ا م ى م ات عل ومن م

ب        : - لعنھ اهللا -فقال أبو لھب . علیھ عبد المطلب دخل النار    د المطل زعم أن عب ت ت دا وأن دوا أب واهللا ال برحت لك إال ع
  واشتد عند ذلك أبو لھب وسائر قریش علیھ. في النار 

  
  :وفي السیرة النبویة البن ھشام عن ابن إسحاق

  

ى                : ق  قال ابن إسحا   ن أب ي ب ھ عل ن الحارث ، قتل ل النضر اب صفراء قت لم بال ھ وس حتى إذا كان رسول اهللا صلى اهللا علی
  .طالب ، كما أخبرني بعض أھل العلم من أھل مكة ، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبیة قتل عقبة بن أبي معیط 

  ! " .النار : " فمن للصبیة یا محمد ؟ قال : قتلھ فقال عقبة حین أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ب: قال ابن إسحاق 
ن           وكان الذى قتلھ عاصم بن ثابت بن أبي االقلح ، أخو بني عمرو بن عوف ، كما حدثنى أبو عبیدة بن محمد بن عمار ب

  .یاسر 
  
د الموت،          أما عن  - روح بع ث       التناقض في موضع ال ي األحادی راه ف اقض ن ذا التن نفس ھ ا     . ف ي أجساد حم ي ف  أم مھل ف

    .أم على بابھا أم تحت العرش في الجنة أجساد عادیة، وھل
  

  :روى أحمد بن حنبل
  

 َحدََّثَنا َیْعُقوُب َحدََّثَنا َأِبي َعِن اْبِن ِإْسَحاَق َقاَل َحدََّثِني اْلَحاِرُث ْبُن ُفَضْیٍل اْلَأْنَصاِريُّ َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبیٍد -  ٢٢٦٨
  ِن َعبَّاٍس َقاَلاْلَأْنَصاِريِّ َعِن اْب

َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم الشَُّھَداُء َعَلى َباِرِق َنَھٍر ِبَباِب اْلَجنَِّة ِفي ُقبٍَّة َخْضَراَء َیْخُرُج َعَلْیِھْم ِرْزُقُھْم ِمْن اْلَجنَِّة 
  ُبْكَرًة َوَعِشیا

  

  و َعِن الزُّْھِريِّ َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبیِھ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمٍر- ٢٥٩١٣
َأنَّ َأْرَواَح الشَُّھَداِء ِفي َطاِئٍر ُخْضٍر َتْعُلُق ِمْن َثَمِر اْلَجنَِّة َوُقِرَئ َعَلى ُسْفَیاَن َنَسَمٌة َیْبُلُغ ِبِھ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْعِني 

  ي َثَمَرٍة َأْو َشَجِر اْلَجنَِّةَتْعُلُق ِف
  



 ٥٦٣

حدثنا محمد بن إدریس الشافعي، عن مالك، عن الزھري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبیھ، أن رسول اهللا  -
 ".إنما نسمة المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى یرجعھا اهللا إلى جسده یوم یبعثھ: "صلى اهللا علیھ وسلم قال

  
  :وروى مسلم

  

ا                   ] ١٨٨٧[  راھیم أخبرن ن إب دثنا إسحاق ب ة ح وح ي معاوی ن أب ا ع ي شیبة كالھم حدثنا یحیى بن یحیى وأبو بكر بن أب
ة               و معاوی دثنا أسباط وأب ھ ح ظ ل ر واللف ن نمی د اهللا ب جریر وعیسى بن یونس جمیعا عن األعمش ح وحدثنا محمد بن عب

ذین   {  سألنا عبد اهللا ھو بن مسعود عن ھذه اآلیة قاال حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال         وال تحسبن ال
ون         م یرزق د ربھ اء عن ر             }  قتلوا في سبیل اهللا أمواتا بل أحی ي جوف طی م ف ال أرواحھ ك فق ن ذل ألنا ع د س ا ق ا إن ال أم ق

یھم ربھ            اطلع إل ل ف ك القنادی ال   خضر لھا قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوي إلى تل م اطالعة فق
ن          م ل ا رأوا أنھ الث مرات فلم م ث ك بھ ھل تشتھون شیئا قالوا أي شيء نشتھي ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا ففعل ذل
یس                ا رأى أن ل ي سبیلك مرة أخرى فلم ل ف ى نقت یتركوا من أن یسألوا قالوا یا رب نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حت

  لھم حاجة تركوا 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .النار العاصي المؤمن دخول عدم وأ دخول عن الشیعة كذلك كالسنة روایات تناقض عن ،632ص على استدراك
 

دة ابن عن ،أبوعمرو : للشیخ األمالي في :الشیعة وعند د عن ،عق ن أحم ى ب د عن ،الصوفي یحی رحمن عب ن ال ھ عن ،شریك ب  ،أبی
ھ عن ،عمرة أبي بن الرحمن عبد بن عاصم بن هللا عبد عن ال أبی ازاء اكن : ق روم ب اس أصاب إذ ال وع الن اءت ج ى االنصار فج  إل

ل نحر في فاستأذنوه هللا رسول ول فأرسل ،االب ھ هللا صلى هللا رس ھ علی ى وآل ن عمر إل اب ب ال الخط ا : فق رى م إن ؟ ت  االنصار ف
ال ؟ االبل نحر في یستأذنوني جاؤوني ا : فق ي ی ا فكیف هللا نب ا إذا لن دو القین دا الع ال ؟ اجیاع رجاال غ ا : فق رى م ال ؟ ت ا مر : ق  أب

د ونصف بالمد یجئ الرجل فجعل ،االنطاع وبسط ،بھ جاء إال طعام عنده أحد یبقى ال : منك بعزمة الناس في فلیناد طلحة ث الم  وثل
ة أو ! ؟ صاعا عشرون و سبعة : فقلت ،بھ جاؤوا ما جمیع إلى فنظرت المد، ین یجاوز ال ! ؟ صاعا وعشرون ثمانی ع الثالث  واجتم
ذ وھم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول إلى یومئذ الناس ة یومئ دعا ،رجل آالف أربع ھ هللا صلى هللا رسول ف ھ علی أكثر وآل اء ب ا دع  م

ده أدخل ثم ،قط سمعتھ ي ی ام ف م ،الطع ال ث وم ق ادرن ال : للق احبھ أحدكم یب ى أحدكم یأخذن وال ،ص ذكر حت  أول فقامت ،هللا اسم ی
م ،شئ وكل وعاء كل ومألوا فأخذوا الناس قام ثم ،شئ وكل وعاء واكل فمال فأخذوا ،خذوا ثم ،هللا اسم اذكروا : فقال ،رفقة ي ث  بق
ذي ،ورسولھ عبده محمدا وأن ،هللا إال إلھ ال أن أشھد : وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول فقال ،كثیر طعام ده نفسي وال ا ال بی د یقولھ  أح

  ١٦٣: خالشی ابن امالى .النار على هللا حرمھ إال
 

ن هللا وعبد االسقع بن وواثلة سعید وأبي ھریرة أبي عن طالب أبي آل مناقب وفي م ب الل عاص ن وعمر وب اب ب ھ الخط ب .مثل  مناق
  .راجعھ تبوك غزوة في كان أنھ وذكر كثیرا االمالى ألفاظ یغایر وألفاظھ ،٨٩: ١ طالب أبى آل
 

د عن ،عیسى بن محمد بن أحمد نع ،یحیى بن محمد : كا :الكافي وفي ن أحم د ب د عن ،محم رحمن عب ن ال اد ب ن عمرو عن ،حم  ب
یھم كان ما على الجنة في شیعتنا كل : تقول وأنت سمعتك إني : السالم علیھ عبد هللا ألبي قلت : قال یزید ال ،ف دقتك ق م ،ص  وهللا كلھ
داك جعلت : قلت قال ،الجنة في ذنوب إن ف رة ال ائر كثی ال ،كب ا : فق ي أم ة ف م القیام ي فكلك ة ف فاعة الجن ي بش  وصي أو المطاع النب

 .القیامة یوم إلى موتھ حین منذ القبر : قال ؟ البرزخ وما : قلت ،البرزخ في علیكم أتخوف وهللا ولكني ،النبي
 

ال : فر  ا عن مسیرة ق ول : إسماعیل بن إبراھیم معنعن الم یق ھ الس ا علی ي ا: سمعت الرض رى ف داوهللا ال ی ان أب نكم اثن ار م  وهللا ،لن
رحمن  أصلحك هللا أین: قلت لھ :  قال ،وال واحد ي سورة ال ال ف الى ھذا في كتاب هللا ؟ ق ھ تع ذ ال یس: " وھو قول ھ أفیومئ ل عن ذنب

ا: قال " منكم " لیس فیھا : قلت : قال " منكم إنس وال جان  ت فیھ ك ال بن أر،بلى وهللا إنھ لمثب ر ذل ن غی م ،وى وإن أول م ك لك  وذل
 ".لسقط عقاب هللا عن الخلق" منكم " خاصة ولو لم یكن فیھا 

 
 .ابن أروى ھو عثمان: بیان 

 
د،علي بن محمد:  كا - ٤ ي عب ن أب ن عیسى ،هللا  عن أحمد ب ان ب ال  عن میسر،عن عثم د:  ق ي عب ى أب ت عل ھ السالم  دخل هللا علی

دھ: كیف أصحابك ؟ فقلت : فقال  نحن عن ذین أشركواجعلت فداك ل ارى والمجوس وال ود والنص ال ،م أشر من الیھ ا :  ق ان متكئ وك
ال  فاستوى جالسا ال : ثم ق ذین أشركوا ؟ فق ارى وال ود والنص دھم أشر من الیھ نحن عن ت ؟ وهللا ل ار : كیف قل دخل الن ا وهللا ال ی أم

خریا وقالو: "  وهللا إنكم الذین قال هللا تعالى ، ال وهللا وال واحد،منكم اثنان ذناھم س دھم من االشرار أتخ ا نع اال كن رى رج ا ال ن ا مالن
 .طلبوكم وهللا في النار وهللا فما وجدوا منكم أحدا: ثم قال " أم زاغت عنھم االبصار إن ذلك لحق تخاصم أھل النار 

 
ي، عن منصور بن یونس عن عنبسة، عن علي بن الحكم، عن أحمد بن محمد،محمد بن یحیى:  كا - ٥ د عن أب ھ السالم   عب هللا علی

ال  د: ق ار یفق ي الن ار ف تقر أھل الن نكم أحداوإذا اس رون م ال ی بعض ،نكم ف ھم ل ول بعض ن : "  فیق دھم م ا نع اال كن رى رج ا ال ن مالن
ار  نھم االبص ت ع خریا أم زاغ م س ذنا ھ رار أتخ ال " االش ز: ق ول هللا ع ك ق ل  وذل ار : " وج ل الن م أھ ق تخاص ك لح " إن ذل

  .یكم فیما كانوا یقولون في الدنیایتخاصمون ف
 

ي  د هللاومن كتاب فضائل الشیعة للصدوق رحمھ هللا بإسناده عن أب ال عب الم ق ھ الس یعة :  علی ال لش ة: ق م جن اركم لك م ،دی ور ك  وقب
ة تصیرون،جنة خلقتم لل،لكم جنة ن سیابة- ٢٧. وإلى الجن باح ب ي ، وبإسناده عن الص د هللا عن أب الم قعب ھ الس إن الرجل : ال  علی

در،لیحبكم ومایدري ماتقولون فیدخلھ هللا الجنة ار وإن الرجل لیبغضكم وما ی ھ هللا الن ون فیدخل ا تقول ناده عن میسر - ٢٨.ي م  وبإس
ان ال وهللا واحد: سمعت الرضا علیھ السالم یقول : قال  ار اثن ي الن نكم ف ال ،ال یرى م أ:  ق ت ف ي  ن ذایقل ك عن اب هللا ؟ فأمس من كت

ذا: قال  فإني معھ ذات یوم في الطواف إذ:  قال ،نیئةھ ألتك ك ك عن مس ي جواب ي ف وم اذن ل ا میسر الی ال ،ی أین ھو من : قلت :  ق ف



ول هللا عز: القرآن ؟ قال  ذ ال یس: " وجل  في سورة الرحمن وھو ق نكم إنس وال جان أفیومئ ھ م ت" ل عن ذنب ذا نزل ا ،ھك  وغیرھ
 .ابن أروى

 
 

 :  في ذكر من یخلد في النار ومن یخرج منھا٢٧باب 8 ج في ورد لكذ مع وبالتناقض
 
 

دیلميعبد هللا عن ،محمد بن القاسم بن عبید بإسناده: فر  ي   بن سلیمان ال د هللاعن أب ال عب ھ السالم ق لى هللا :  علی ال رسول هللا ص ق
ك ،ثم تأخذ بحجزتي وآخذ بحجزة هللا وھي الحق: علیھ وآلھ لعلي علیھ السالم  ك،وتأخذ ذریتك بحجزت زة ذریت یعتك بحج ذ ش  ، وتأخ

ك  ى مال ازلكم أوحى هللا إل زلتم من م ون ع أزواجك م م و أت ة فتب تم الجن إذا دخل ة ؟ ف ى الجن م إال إل ذھب بك أین ی ة : ف اب الجن تح ب أن اف
نم ظ (  واب جھ دوھم) أب ى ع لتھم عل ا فض ى م اتي إل روا أولی تح ،لینظ یھم،  فیف ون عل نم فتطل واب جھ نم روح فأب ل جھ د أھ إذا وج

ا لنجد روحا یا: رائحة الجنة قالوا  ا ؟ إن ذاب عن ك ،مالك أتطمع لنا في تخفیف الع م مال ول لھ واب :  فیق تح أب ى أن أف إن هللا أوحى إل
ذا ،جھنم لینظر أھل الجنة إلیكم ول ھ ون رؤوسھم فیق ذا :  فیرفع ول ھ بعك ؟ ویق ك تجوع فاش م ت ا فالن أل ا: ی ك ت ی م ت الن أل عرى ف

ذا  یا: فأكسوك ؟ ویقول ھذا  ول ھ ا: فالن ألم تك تخاف فآویتك ؟ ویق ون  ی ك ؟ فیقول أكتم علی ك تحدث ف م ت الن أل ى: ف ون ،بل :  فیقول
ى ار إل ن الن ون م م فیخرج دعون لھ م فی ن ربك توھبونا م ومیناس ا مل ون فیھ ة فیكون مون الجن ین  ویس  .الجھنمی

ة مأوىسألتم ربكم فأنقذنا من عذابھ : فیقولون  ي الجن ح فتھب ،فادعوه یذھب عنا ھذا االسم ویجعل لنا ف ى ری وحى هللا إل دعون فی  فی
 .على أفواه أھل الجنة فینسیھم ذلك االسم ویجعل لھم في الجنة مأوى

 
الم علیھ جعفر بن موسى سمعت : قال عمیر أبي ابن عن ،أبیھ عن ،علي عن ،الھمداني : ید -١ ول الس د ال : یق ي هللا یخل ار ف  إال الن

ر أھل ود الكف الل وأھل ،والجح ب ومن ،الشرك و الض ائر اجتن ؤمنین من الكب م الم أل ل ال ،الصغائر عن یس الى هللا ق  إن " : تع
ال " كریما مدخال وتدخلكم سیئاتكم عنكم نكفر عنھ تنھون ما كبائر تجتنبوا ت : ق ھ فلق ا : ل ن ی ول ب  من تجب لمن فالشفاعة هللا رس

ھ عن ،أبي حدثني : فقال ؟ المؤمنین ي عن ،آبائ ھ عل الم علی ال الس ول سمعت : ق ھ هللا صلى هللا رس ھ علی ول وآل ا : یق  شفاعتي إنم
ائر الھل ي من الكب ا ،امت نھم المحسنون فأم ا م یھم فم ال ،سبیل من عل ن ق ي اب ر أب ت : عمی ھ فقل ابن : ل  تكون فكیف هللا رسول ی

ائر الھل الشفاعة الى وهللا الكب ول تع فعون وال " : یق م ارتضى لمن إال یش یتھ من وھ ائر یركب ومن " مشفقون خش  یكون ال الكب
ھ علیھ هللا صلى النبي قال وقد ،علیھ وندم ذلك ساءه إال ذنبا یرتكب مؤمن من ما أحمد أبا یا : فقال ؟ مرتضى ى : وآل دم كف ة بالن  توب

ان الشفاعة لھ تجب ولم بمؤمن فلیس یرتكبھ ذنب على یندم لم فمن ،مؤمن فھو سیئة وساءتھ حسنة سرتھ من : وقال ا وك  وهللا ،ظالم
اع " : حمیم من للظالمین ما " : یقول تعالى ھ " ال شفیع یط ا: فقلت ل ب  ی ى ذن دم عل م ین ا من ل ن رسول هللا وكیف ال یكون مؤمن ب

یعاقب : یرتكبھ ؟ فقال  ھ س م أن و یعل رة من المعاصي وھ ا ارتكبیا أبا أحمد مامن أحد یرتكب كبی ى م دم عل ا إال ن دم ،علیھ ى ن  ومت
ا ارتكب ة م ر مؤمن بعقوب ھ غی ھ الن ر ل ر ال یغف ا ،كان تائبا مستحقا للشفاعة ومتى لم یندم علیھا كان مصرا والمص ان مؤمن و ك  ول

ع االستغفار:  وقد قال النبي صلى هللا علیھ وآلھ ،بالعقوبة لندم ول، وال صغیرة مع االصرار،ال كبیرة م ا ق وال یشفعون : "  هللا  وأم
ھ" إال لمن ارتضى  دین ،فإنھم ال یشفعون إال لمن ارتضى هللا دین یئات:  وال ى الحسنات والس الجزاء عل رار ب  ومن ارتضى هللا ،االق

 .دینھ ندم على ما یرتكبھ من الذنوب لمعرفتھ بعاقبتھ في القیامة
 
دودة : " قولھ تعالى :  م - ٢ ا مع ار إال أیام ال " وقالوا لن تمسنا الن ھ : ق ھ وآل لى هللا علی ال رسول هللا ص نة ال : ق ي حس ة عل إن والی

ى أن ینجوا  ي اآلخرة إل ذاب ف بعض الع دنیا وب ا بمحن ال ر منھ تضر معھا شئ من السیئات وإن جلت إال ما یصیب أھلھا من التطھی
وال فاعة م ین الطاھرینمنھا بش ا،یھم الطیب ا شئ إال م ع معھ الم سیئة ال تنف ھ الس ي علی ة عل ي ومخالف ة أضداد عل نفعھم   وإن والی ی

ذاب م الع م إال دائ ردوا اآلخرة وال یكون لھ حة والسعة فی النعم والص دنیا ب ي ال ال ،بطاعاتھم ف م ق ھ :  ث ي علی ة عل إن من جحد والی
دماتالسالم ال یرى بعینھ الجنة أبدا إال ما زداد حسرات ون أواه فی ھ وم  وإن من ، یراه مما یعرف بھ أنھ لو كان یوالیھ لكان ذلك محل
لم ال ھ وس ھتولى علیا وتبر أمن أعدائ ار بعین رى الن ھ ال ی ھ  ولیائ ال ل راه فیق ا ی أواك: إال م ك م ذالكان ذل ر ھ ى غی ت عل و كن  وإال ،ل

ر إ ادون الكف ى نفسھ بم اممایباشره فیھا إن كان مسرفا عل ھ بالحم ذر بدن ا ینظف الق نم كم ى أن ینظف بجھ فاعة ،ل ا بش ل عنھ م ینق  ث
 .موالیھ

ا عنكم قب: ثم قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ  الكم فتنااتقوا هللا معاشر الشیعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بھ ي ائح أعم فسوا ف
ا ھ ،درجاتھ ي علی ي عل ك ومحب ن محبی د م نم أح دخل جھ ل ی ل فھ ال  قی الم ؟ ق ي: الس د وعل ة محم ھ بمخالف ذر نفس ن ق ع ،م  وواق

ذرا طفسا  وخالف ما، وظلم المؤمنین والمؤمنات،المحرمات ة ق وم القیام ھ من الشریعات جاء ی ا  ،رسم ل ي علیھم د وعل ول محم یق
ار: السالم  ة االخی ان،یا فالن أنت قذر طفس ال تصلح لمرافق ة الحور الحس ة، وال لمعانق ربین ا وال المالئك اك ،لمق ى ھن  ال تصل إل



ا ا إال بأن یطھر عنك م ذنوب - ،ھھن ك من ال ا علی ي م ھ- یعن بعض ذنوب ذب ب نم فیع ى من جھ ق االعل ى الطب دخل إل نھم من ، فی  وم
ثھم) طھ خ ل یلق( یصیبھ الشدائد في المحشر ببعض ذنوبھ ثم یلتقطة  ر  من ھنا من یبع ط الطی ا یلق یعتھم كم ار ش ھ من خی ھ موالی إلی

رھم،لحبا الطین وغی ن الس ي اال، ومنھم من یكون ذنوبھ أقل وأخف فیطھر منھا بالشدائد والنوائب م ات ف دنیا  ومن اآلف ي ال دان ف ب
ره ي قب دلى ف و طاھرلی ھ، وھ ھ عن ر ب ھ فیكف تد نزع یئة فیش ھ س ت علی د بقی ھ وق رب موت نھم من یق ت علی، وم ي شئ وقوی إن بق ھ  ف

طراب  وم مویكون علیھ بطر أواض ي ی ھف ر عن ذل فیكف ھ ال ھ ب رتھ فیلحق ل من بحض ھ فیق ا ،وت ھ ولم ي ب ھ شئ ات ي علی إن بق د  ف یلح
ة ،فیتفرقون عنھ فتطھر وم القیام ي ،فإن كانت ذنوبھ أعظم وأكثر طھر منھا بشدائد عرصات ی ا ف ر وأعظم طھر منھ ت أكث إن كان  ف

ذابا،الطبق االعلى من جھنم ا، وھؤالء أشد محبینا ع م ذنوب والین حولكن یسمون بم ھؤالء ال یسمون بشیعتنا إن ، وأعظمھ ا والم بین
 . إنما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا،الولیائنا والمعادین العدائنا

 
ادعبد هللا عن ، عن النھاوندي، عن علي بن إبراھیم،حمزة العلوي: لى  ین، بن حم ن الحس ى ب ن یحی ن ، عن الحسین ب  عن عمرو ب

ن أ،طلحة ن نصر ع ة،سباط ب ال ، عن عكرم اس ق ن عب ھ :  عن اب ھ وآل لى هللا علی ال رسول هللا ص الحق بشیرا : ق ي ب ذي بعثن وال
ذیرا دا و ال ون دا أب ار موح ذب هللا بالن فعونیع فعون فیش د یش ل التوحی الم  .إن أھ ھ الس ال علی م ق ر: ث ة أم وم القیام ان ی ھ إذا ك هللا  إن

ي الھم ف اءت أعم وم س الى بق ارك وتع ارتب ى الن دنیا إل ون ، دار ال ا:  فیقول دنیا ؟  ی ي دار ال دك ف ا نوح د كن ار وق دخلنا الن رب كیف ت
د عفروقد عقدت على أن ال إلھ إال أتحرق قلوبنا وكیف  ا وق دینا نت ؟ أم كیف تحرق وجوھن راب ؟ أم كیف تحرق أی ي الت ك ف ا ل ناھ

نمعبادي : وقد رفعناھا بالدعاء إلیك ؟ فیقول هللا جل جاللھ  ار جھ ون ،ساءت أعمالكم في دار الدنیا فجزاؤكم ن ا:  فیقول وك  ی ا عف ربن
ول  ا ؟ فیق م أم خطیئتن وي: أعظ ل عف ون ،ب ك أوس:  فیقول زرحمت ول ع ا ؟ فیق ل  ع أم ذنوبن ي: وج ل رحمت ون ،ب ا :  فیقول إقرارن

رار: وجل  بتوحیدك أعظم أم ذنوبنا ؟ فیقول عز ل إق دي أعظمب ون ،كم بتوحی ا:  فیقول ي وسعت  ی ك الت وك ورحمت ا فلیسعنا عف ربن
دي! مالئكتي :  فیقول هللا جل جاللھ ،كل شئ ي بتوحی رین ل ي من المق ا أحب إل ت خلق ا خلق ي م ري،وعزتي وجالل ھ غی  ، وأن ال إل

 .وحق علي أن ال اصلي بالنار أھل توحیدي أدخلوا عبادي الجنة
 
 

د،فضالة:  ین - ٢٩ ن بری ن مس، عن القاسم ب د ب ال  عن محم ا: لم ق د سألت أب ین عب ھ السالم عن الجھنمی ال ،هللا علی و:  فق ان أب  ك
ا: جعفر علیھ السالم یقول  یھم من مائھ وان فینضح عل ة تسمى عین الحی ون ،یخرجون منھا فینتھى بھم إلى عین عند باب الجن  فینبت

 . تنبت لحومھم وجلودھم وشعورھم،كما تنبت الزرع
 

ن - ٣٠ الة:  ی ر،فض ن عم ن   ع انب وب،أب ى أی ال ، عن آدم أخ ران ق ن حم ت :  ع يقل د هللا ألب الم عب ھ الس ون :  علی م یقول ال : إنھ
ال  ھ ؟ فق ع أولیائ ة م حاب الجن یجعلھم من أص ار ف ا من الن ون أن هللا یخرج قوم ارك : تعجبون من قوم یزعم ول هللا تب رؤن ق ا یق أم

ار ،إنھا جنة دون جنة" ومن دونھما جنتان : " وتعالى  ار ون اء هللا،دون ن م ال یساكنون أولی ال ، إنھ ة ولكن ال :  وق ا وهللا منزل بینھم
 . بھؤالءأ إن أمرھم الضیق من الحلقة إن القائم لو قام لبد،أستطیع أن أتكلم

 
الم : بیان  ا إن أمرھم أي المخالفین : قولھ علیھ الس ى عنھم كم یھم ال یعف ي اآلخرة مضیق عل ر ف ة أي االم یق من الحلق ى الض یعف

ة:  فقولھ علیھ السالم ، ولو قام القائم بدأ بقتل ھؤالء قبل الكفار،عن مذنبي الشیعة رھم تقی ي تكفی م أي ف  والحاصل ،ال أستطیع أن تكل
ار و ھي االعراف،أن المخالفین لیسوا من أھل الجنان ة والن ین الجن ة ب ار، وال من أھل المنزل ي الن دون ف م مخل ل ھ  ویحتمل أن ، ب

 .أستطیع أن أتكلم في رد أقوالھم النھم ضیقوا علینا االمر كالحلقة وأضیق فلزمنا التقیة منھم ال: نى یكون المع
 

ةعبد هللاسألت أبا :  عن عمر بن أبان قال ،فضالة:  ین - ٣١ م ادخل الجن ا ث م اخرج منھ ار ث الم عمن دخل الن ال ، علیھ الس إن :  فق
ھ   ناسا یخرجون من النار بعد ماإن: شئت حدثتك بما كان یقول فیھ أبي قال  ال ل ة یق اب الجن د ب ى نھر عن م إل كانوا حمما فینطلق بھ

 .ھ فتنبت لحومھم ودماؤھم و شعورھم فینضح علیھم من مائ،الحیوان
 

ول :  عن أبي بصیر قال ، عن ابن مسكان،عثمان بن عیسى:  ین - ٣٣ الم یق ھ الس ار : سمعت أبا جعفر علی ي الن ون ف ا یحرق إن قوم
ال  فاعة ق تھم الش ا أدرك اروا حمم ى إذا ص ومھم : حت ت لح ھ فتنب لون فی ة فیغتس ل الجن ح أھ ن رش رج م ر یخ ى نھ م إل ق بھ فینطل

ین خ ل (  ویدخلون الجنة فیسمون الجھنمیون ،ودماؤھم وتذھب عنھم قشف النار أجمعھم ) الجھنمی ادون ب ذا : فین ا ھ م اذھب عن اللھ
 .بصیر إن أعداء علي ھم الخالدون في النار ال تدركھم الشفاعة یا أبا:  ثم قال ،فیذھب عنھم:  قال ،االسم

 



ر:  ین - ٣٥ اج،ابن أبي عمی ن الحج دالرحمن ب ال ، عن االحول، عن عب ا : عن حمران ق الم یقول  سمعت أب ھ الس ر علی إن : جعف
ا ون م یئ الكفار والمشركین یرون أھل التوحید في النار فیقول نكم ش ى ع دكم أغن رى توحی تم ونحن إال سواء ن ا أن ال ! ا وم أنف : ق فی

ھ الشفاعة،هللا اشفعوا فیشفعون لمن شاء: لھم الرب عز وجل فیقول للمالئكة  د تبلغ ق أح م یب ى إذا ل ك حت ل ذل ؤمنین مث ول للم  ، ویق
راشأنا أرحم الراحمین اخرجوا برحمتي: قال تبارك وتعالى  ا یخرج الف ال  ، فیخرجون كم و:  ق ال أب م ق ر ث الم جعف ھ الس م :  علی ث

 .عمدت علیھم وكان وهللا الخلودأو مدت العمد
 

ة: فیما كتب الرضا علیھ السالم للمأمون من محض االسالم :  ن - ٣٦ ده الجن د وع ا وق ار مؤمن دخل الن  وال یخرج من ،إن هللا ال ی
د  ل التوحی ذنبو أھ ا وم ود فیھ ار والخل ده الن د أوع افرا وق ار ك ار ویخرجالن دخلون الن ای م، والشون منھ ائزة لھ  .فاعة ج

 .سالم مثلھفي خبر االعمش عن الصادق علیھ ال:  ل 
 

ار وما:  علیھ السالم عبد هللا ألبيقلت : عن منصور بن حازم قال :  شى - ٣٧ ارجین من الن ال ،ھم بخ الم :  ق ھ الس ي علی داء عل أع
 .اآلبدین ودھر الداھرین ھم المخلدون في النار أبد

 
ال ، عن أبي أیوب الخزاز، عن عثمان بن عیسى، عن البرقي،عدةال:  كا - ٣٨ ھ السالم ق د هللا علی ي حاجة :  عن أبي عب من سعى ف

ا  ر فیھ نة یغف ھأخیھ المسلم طلب وجھ هللا كتب هللا عز وجل لھ ألف حس دنیا ألقارب ي ال ا ف ھ معروف نع إلی ھ ومن ص ھ ومعارف  وجیران
ھ  ل ل ة قی وم القیام ان ی إذا ك زادخل ا: ف إذن هللا ع دنیا فأخرجھ ب ي ال ا ف ك معروف ا صنع إلی ھ فیھ ار فمن وجدت ون  لن وجل إال أن یك

 .ناصبا
 
 

نة  ذھب الس یر أھل م ي مص ولھم ف ره سیجد أن ق اب وغی یھم الشیعة_ومن عاد إلى ھذا الب ق عل ا یطل رة _أو النواصب كم ي اآلخ ف
ًالخرافیة لیس قوال واحدا ً. 

A
Text Box
برد أو زمهرير جهنمفي أسرار أخنوخ 10: 2، النسخة J (...وليس هناك ضوء هناك، وتتقد نار سوداء إلى الأبد، وهناك نهر ناري يتدفق على كل المكان، نار هنا، وثلج مجمّد هناك، فهي تحرق وتجمِّد.)قارن مع ما رواه البخاري: 3260 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ "وروى الطبري في تفسيره من الآراء في تفسير النص الآية {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ} [ص: 56] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ {وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ} [ص: 58] قَالَ: "الزَّمْهَرِيرُ" حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَذَابُ الزَّمْهَرِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "هُوَ الزَّمْهَرِيرُ" وقال القرطبي في تفسيره: ومن قرأ {وَأُخَرُ} أراد وأنواع من العذاب أُخَر ، ومن جمع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناسا فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء منه زمهريرا ثم جمع كما قالوا : شابت مفارقه. أو على أنه جمع لما في الكلام من الدلالة على جواز الجمع ؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في قوله : {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ} والضمير في {شَكْلِهِ} يجوز أن يعود على الحميم أو الغساق. أو على معنى { وَأ خَرُ مِنْ شَكْلِهِ } ما ذكرنا ، ورفع {وَأ خَرُ} على قراءة الجمع بالابتداء و {مِنْ شَكْلِهِ} صفة له وفيه ذكر يعود على المبتدأ و {أَزْوَاجٌ} خبر المبتدأ.وعند الشيعة الاثناعشرية، روى الصدوق في علل الشرائع: (باب 181 - علة كون الشتاء والصيف):1 - أخبرني أبو الهيثم عبد الله محمد قال: أخبرنا محمد بن علي بن يزيد الصايغ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فان لها في النفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فشدة ما تجدون من الحر من فيحها، وما تجدون من البرد من زمهريرها.  قال مصنف هذا الكتاب، معنى قوله: فابردوا بالصلاة أي عجلوا بها وهو مأخوذ من البريد، وتصديق ذلك ماروى انه ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم.مصنف الكتاب يعني الصدوق نفسه.



 ٥٦٤

سة    اء الكنی ات آب ا وكتاب ادة واألبوكریف ي الھاج ر ف سة   المطھ اء الكنی ات آب ا وكتاب ادة واألبوكریف ي الھاج ر ف سة   المطھ اء الكنی ات آب ا وكتاب ادة واألبوكریف ي الھاج ر ف المطھ
   الزرادشتیة من مصادر معتقدات اإلسالمالزرادشتیة من مصادر معتقدات اإلسالمالزرادشتیة من مصادر معتقدات اإلسالم   ڤستاڤستاڤستاواألواألواأل   لیكیةلیكیةلیكیةالكاثوالكاثوالكاثو

  
  :Purgatory  ) المطھر(في الموسوعة الیھودیة، تحت عنوان 

  
  .وسیط تمر بھ األرواح لكي َتْطُھَر من اإلثم قبل السماح لھا بدخول الفردوسوضع 

  
  ٤٦-٤١: ١٢ الثانيالمكابیین  في الكنیسة الكاثولیكیة اعتمد بشكل أساسي على النص مناالعتقاد بالمطھر

  

ة   تمحى تلك الخطیئة المج أنیبتھلونو ثم انثنوا یصلون ٤٢شف الخفایا فسبحوا كلھم الرب الدیان العادل الذي یك      ٤١ ( ترم
ة إ          ن الخطیئ سھم ع وا أنف وم أن ینزھ ذین سقطوا أل     ذ رأكل المحو وكان یھوذا النبیل یعظ الق ا أصاب ال ونھم م جل  وا بعی

ى أ      من ك  ثم جمع  ٤٣الخطیئة   لھا إل ل ل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفي درھم من الفضة فأرس دم بھ  ورش ن   یم لیق ا ذبیحة ع
اً    أل٤٤ه العتقاده قیامة الموتى تقاحسن الصنیع وأ الخطیئة وكان ذلك من أ     ن مترجی م یك و ل ت      قینھ ل ذین سقطوا لكان ة ال ام

ل  ن الذین رقدوا بالعتباره أو٤٥ جل الموتى باطال و عبثاً  صالتھ من أ   واب جمی دس  وھو رأ ٤٦ التقوى قد ادخر لھم ث ي مق
  )لھذا قدم الكفارة عن الموتى لیحلوا من الخطیئةتقوي و

  
  .حیث یدل ھذا عندھم على أن الروح بعد الموت تمر عبر وضع وسیط حیث یمكن ببعض الشفاعة أن ُتنقذ من الھالك

  
ض    ن وضع متوسط،  مذ بعض األموات، ، أن ھناك تعویضًا البد من عملھ إلنقاإننا نرى نفس ھذا الرأي     ر شفاعة بع عب

ا   ض أسفار األبوكریف ي بع سن، ف فر  . القدی ي س وح ف راه بوض راھیم(ن یة إب سناتھا   ١٤) وص أن ح فت روٌح ب ث ًوِص حی
ة    وسیئاتھا متساویة، اضطرت للمعاناة من عملیة التطھیر فظلت في الوضع الوسیط، فتشفع إبراھیم لھا، وشاركھ المالئك

  Sifre, Deut. 210كفارة للمیت في  ونرى فكرة ضرورة تقدیم .ھ، ومن ثم ُسِمح للروح بدخول الفردوسفي صلوات
  

   اآلراء الربینیة
  

عن فكرة المطھر أكثر في الكتابات الربینیة، وتنوعت معتقداتھم وآراؤھم حسب فرقھم، ففي تعالیم أتباع ر تعبییظل ال
للحیاة  الصالحون سوف یكونون: یكون ھناك ثالث فئات من األرواحوف سیوم الدینونة األخیرة في ": ايشّمالربي 

األبدیة، األشرر لجیھّنا، لكن الذین تعادلت فضائلھم وخطایاھم سوف ینزلون إلى جیھنا ویغوصون ویطفون بھا حتى 
، َوَأْمَحُصُھْم َكَمْحِص َوُأْدِخُل الثُّْلَث ِفي النَّاِر٩ (٩: ١٣زكریا  وعنھم قیل حسب ھذا المذھب في ."یصعدوا مطھرین

وفي ) .»الرَّبُّ ِإلِھي: ُھَو َشْعِبي، َوُھَو َیُقوُل: َأُقوُل. ُھَو َیْدُعو ِباْسِمي َوَأَنا ُأِجیُبُھ. اْلِفضَِّة، َوَأْمَتِحُنُھُم اْمِتَحاَن الذََّھِب
   ).َوُیْصِعُدُیْھِبُط ِإَلى اْلَھاِوَیِة . الرَّبُّ ُیِمیُت َوُیْحِیي٦ (٦: ٢صموئیل األول 

  

الرَّبُّ ِإلٌھ َرِحیٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء اْلَغَضِب (:  قالواألنھمأما أتباع الربي ھیلیل فیبدو أنھم لم تكن لدیھم عقیدة المطھر، 
ى  فالرب یرجح المیزان إلى جانب الرحمة، وبالتالي ال ینزل المتوسطون إل٦: ٣٤ الخروج ).َوَكِثیُر اِإلْحَساِن َواْلَوَفاِء

  .جیھنا، مع ذلك نالحظ أنھم ظلوا یتحدثون عن مرحلة وسطى
  

(Tosef., Sanh. xiii. 3; R. H. 16b; Bacher, "Ag. Tan." i. 18).   
  ب ١٦ و روش ھاشنة ٣: ١٣التوسیفتا، وفي التلمود سنھدرین 

  



 ٥٦٥

أنھا اثنا  رأي الَربِّي عقیبا فمن) المترجم_تقضیھا األرواح في المطھر(أما فیما یتعلق بالمدة التي ینتھي بھا المطھر 
-٢٣: ٦٦ إشعیا الرأیین یستند على نصنوري فھي تسع وأربعون یومًا، كل من .  یوحنان بلربيووفقًا لعشر شھرًا، 

َوَیْخُرُجوَن ٢٤. َل الرَّبَُّوَیُكوُن ِمْن ِھَالل ِإَلى ِھَالل َوِمْن َسْبٍت ِإَلى َسْبٍت، َأنَّ ُكلَّ ِذي َجَسٍد َیْأِتي ِلَیْسُجَد َأَماِمي، َقا٢٣ (٢٤
  .)»َوَیَرْوَن ُجَثَث النَّاِس الَِّذیَن َعَصْوا َعَليَّ، َألنَّ ُدوَدُھْم َال َیُموُت َوَناَرُھْم َال ُتْطَفُأ، َوَیُكوُنوَن َرَذاَلًة ِلُكلِّ ِذي َجَسٍد

  

 التفسیر اآلخر لنفس الجملة فبالتطابق مابمعنى یدل على كل شھور السنة، أ) من ھالل إلى ھالل ( لجملةاألسبقالتفسیر 
ِإَلى ١٦. ُثمَّ َتْحُسُبوَن َلُكْم ِمْن َغِد السَّْبِت ِمْن َیْوِم ِإْتَیاِنُكْم ِبُحْزَمِة التَّْرِدیِد َسْبَعَة َأَساِبیَع َتُكوُن َكاِمَلًة( ١٦-١٥: ٢٣الالویین مع 

 فھي تدل على سبعة أسابیع وخالل تلك المدة .)، ُثمَّ ُتَقرُِّبوَن َتْقِدَمًة َجِدیَدًة ِللرَّبَِّغِد السَّْبِت السَّابِع َتْحُسُبوَن َخْمِسیَن َیْوًما
  .ُیعَلن التطھر

  

(Tosef., Sanh. xiii. 4-5; R. H. 16b),  
   ب١٦ وروش ھاشنة ٥-٤: ١٣التوسیفتا، التلمود في سنھدرین 

  
: ٤لمالخي  تحت أقدام الصالحین، طبقًا اد وتتحول إلى رمادعشر شھرًا ُتبتدان أرواح األشرار، وبعد مضي تلك االثني 

  ).َوَتُدوُسوَن اَألْشَراَر َألنَُّھْم َیُكوُنوَن َرَماًدا َتْحَت ُبُطوِن َأْقَداِمُكْم َیْوَم َأْفَعُل ھَذا، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد٣ (٣
  

َوَیْخُرُجوَن ٢٤  (٢٤: ٦٦إلشعیا ا بال انقطاع، طبقًا  تعاني عذاباٍت أبدیة في جیھنَّمجدفینبینما أرواح عظماء المغوین وال
  .)»َوَیَرْوَن ُجَثَث النَّاِس الَِّذیَن َعَصْوا َعَليَّ، َألنَّ ُدوَدُھْم َال َیُموُت َوَناَرُھْم َال ُتْطَفُأ، َوَیُكوُنوَن َرَذاَلًة ِلُكلِّ ِذي َجَسٍد

  
) الختان(ع لھم إبراھیم، ألنھم یحملون عالمة عھد إبراھیم سیشفبینما ارتأى بعض الریین أن آثمي إسرائیل كذلك 
  .ة المطھر المتوسط مرحلةوبالتالي ال تؤیھم نار جیھنا حتى لو اضطروا لعبور

  

('Er. 19b; Ḥag. 27a).  
  من كتاب األعیاد  أ ٢٧وحجیجة  ب ١٩التلمود في سفر إروبین 

  
  تاریخ المطھر

  
 ٢٠: ٣٠بونداھیس /  ستاڦ الزند أ كتاب الزرادشتیة المقدسألرواح لعبورھا فيلنار المطھرة التي تضطر اابدأت عقیدة 

the Zend-Avesta ("Bundahis," xxx. 20)  
  

  )سوف یمر كل البشر خالل المعدن المصھور ویصبحون طاھرین، وللطاھرین سوف یكون كالمشي في لبٍن دافئ(
  

أرواح متساوي الخیرات والشرور حتى یوم راز ترد عقیدة المكان الذي توضع فیھ وفي أردا فی: مالحظة من المترجم[
  ]الدینونة

  

_ بما فیھا الصالحة التي تظل غیر متأذیة_طبقًا لھا فكل األرواح عقیدة فكرة المطھر إلى آباء الكنیسة الكاثولیكیة  طور
  :تضطر للعبور بالمطھر، على ما نرى في كتاباتھم

  
(Origen on Ps. xxxvii., Homily 3; Lactantius, "Divinæ Institutiones," vii. 21, 4-7; Jerome on Ps. cxviii., 
Sermon 20; Commodianus, "Instructiones," ii. 2, 9) 



 ٥٦٦

  .من ھنا أسست الكنیسة الكاثولیكیة الصلوات والتقدمات لألرواح في المطھر
(Tertullian, "De Corona Militis," 3-4; "De Monogamia," 10; "Exhortatio Castitatis," 11; Augustine, 
"Enchiridion ad Lauram," 67-69, 109; Gregory I., "Dialogi," iv. 57). 

  
  .ومن ھنا كذلك یقام في الكنیسة قداس المیت، متماثًال مع القّدشیش الیھودي للمیت في المعبد

   
================================================================  

  :سالم بقلم المترجم مقارنة مع العقائد المطھریة في اإل-
  

المتناقضة، یمكننا أن نراه ونستخرجھ من نصوص اإلسالم ) المطھریة(مختلف ھذه العقائد والتصورات األخرویة إن 
  :في القرآن واألحادیث

  
  :فالبنسبة للمطھر كمجرد وضع متوسط تظل فیھ الروح معلقة إلى األبد -
  
اِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَھْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا َقاُلوا َنَعْم َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّ{

َوَبْیَنُھَما ) ٤٥(ًا َوُھْم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن الَِّذیَن َیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َوَیْبُغوَنَھا ِعَوج) ٤٤(َبْیَنُھْم َأْن َلْعَنُة اللَِّھ َعَلى الظَّاِلِمیَن 
ِحَجاٌب َوَعَلى اَألْعَراِف ِرَجاٌل َیْعِرُفوَن ُكال ِبِسیَماُھْم َوَناَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأْن َسالٌم َعَلْیُكْم َلْم َیْدُخُلوَھا َوُھْم َیْطَمُعوَن 

َوَناَدى َأْصَحاُب اَألْعَراِف ) ٤٧( َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا َربََّنا ال َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن َوِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُھْم ِتْلَقاَء) ٤٦(
َسْمُتْم ال َیَناُلُھْم اللَُّھ َأَھُؤالِء الَِّذیَن َأْق) ٤٨(ِرَجاًال َیْعِرُفوَنُھْم ِبِسیَماُھْم َقاُلوا َما َأْغَنى َعْنُكْم َجْمُعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن 

  ٤٩-٤٤: األعراف} )٤٩(ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنََّة ال َخْوٌف َعَلْیُكْم َوال َأْنُتْم َتْحَزُنوَن 
  
  :وبالنسبة للمطھر كوضع مؤقت نقرأ في البخاري كذلك شیئًا مقاربًا -
  

َعاُذ ْبُن ِھَشاٍم َحدََّثِني َأِبي َعْن َقَتاَدَة َعْن َأِبي اْلُمَتَوكِِّل النَّاِجيِّ َعْن َأِبي َسِعیٍد  َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َأْخَبَرَنا ُم-٢٤٤٠
ِبَقْنَطَرٍة َبْیَن اْلَجنَِّة اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َخَلَص اْلُمْؤِمُنوَن ِمْن النَّاِر ُحِبُسوا 

َوالنَّاِر َفَیَتَقاصُّوَن َمَظاِلَم َكاَنْت َبْیَنُھْم ِفي الدُّْنَیا َحتَّى ِإَذا ُنقُّوا َوُھذُِّبوا ُأِذَن َلُھْم ِبُدُخوِل اْلَجنَِّة َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه َلَأَحُدُھْم 
   ِبَمْنِزِلِھ َكاَن ِفي الدُّْنَیا َوَقاَل ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد َحدََّثَنا َشْیَباُن َعْن َقَتاَدَة َحدََّثَنا َأُبو اْلُمَتَوكِِّلِبَمْسَكِنِھ ِفي اْلَجنَِّة َأَدلُّ

  
  .ورواه أحمد بن حنبل بالعدید من األسانید

  
  :رجونللتكفیر عن ذنوبھم ثم یخالجحیم  أما بالنسبة للرأي القائل بدخول المؤمنین اآلثمین -
  

  :فروى البخاري
  

ا                    - ٨٠٦ يُّ َأنَّ َأَب َد اللَّْیِث ُن َیِزی اُء ْب َسیَِّب َوَعَط ُن اْلُم ِعیُد ْب ي َس اَل َأْخَبَرِن ِريِّ َق ْن الزُّْھ َعْیٌب َع  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َقاَل َأْخَبَرَنا ُش
ُھ           ُھَرْیَرَة َأْخَبَرُھَما َأنَّ النَّاَس َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَّ    ْیَس ُدوَن ْدِر َل َة اْلَب ِر َلْیَل ي اْلَقَم اُروَن ِف ْل ُتَم اَل َھ ِة َق ِھ َھْل َنَرى َربََّنا َیْوَم اْلِقَیاَم



 ٥٦٧

ھُ    اُس    َسَحاٌب َقاُلوا َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفَھْل ُتَماُروَن ِفي الشَّْمِس َلْیَس ُدوَنَھا َسَحاٌب َقاُلوا َلا َقاَل َفِإنَُّكْم َتَرْوَن َشُر النَّ َذِلَك ُیْح  َك
ى          َت َوَتْبَق ُع الطََّواِغی َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَیُقوُل َمْن َكاَن َیْعُبُد َشْیًئا َفْلَیتَِّبْع َفِمْنُھْم َمْن َیتَِّبُع الشَّْمَس َوِمْنُھْم َمْن َیتَِّبُع اْلَقَمَر َوِمْنُھْم َمْن َیتَِّب

ُھ            َھِذِه اْلُأمَُّة ِفیَھا ُمَناِفقُ    ْأِتیِھْم اللَّ اُه َفَی ا َعَرْفَن اَء َربَُّن ِإَذا َج ا َف ا َربَُّن وَھا َفَیْأِتیِھْم اللَُّھ َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُلوَن َھَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َیْأِتَیَن
ِھ      َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُلوَن َأْنَت َربَُّنا َفَیْدُعوُھْم َفُیْضَرُب الصِّرَ         ِل ِبُأمَِّت ْن الرُُّس وُز ِم ْن َیُج اُط َبْیَن َظْھَراَنْي َجَھنََّم َفَأُكوُن َأوََّل َم

بُ          نََّم َكَلاِلی ي َجَھ سَّْعَداِن     َوَلا َیَتَكلَُّم َیْوَمِئٍذ َأَحٌد ِإلَّا الرُُّسُل َوَكَلاُم الرُُّسِل َیْوَمِئٍذ اللَُّھمَّ َسلِّْم َسلِّْم َوِف ْوِك ال ُل َش ْوَك    ِمْث ُتْم َش ْل َرَأْی َھ
ْن                  ْنُھْم َم اِلِھْم َفِم اَس ِبَأْعَم ُف النَّ ُھ َتْخَط ا اللَّ ا ِإلَّ ْدَر ِعَظِمَھ ُم َق ا َیْعَل ُھ َل َر َأنَّ السَّْعَداِن َقاُلوا َنَعْم َقاَل َفِإنََّھا ِمْثُل َشْوِك السَّْعَداِن َغْی

ْن       ُیوَبُق ِبَعَمِلِھ َوِمْنُھْم َمْن ُیَخْرَدُل ُثمَّ  وا َم َة َأْن ُیْخِرُج ُھ اْلَمَلاِئَك َر اللَّ اِر َأَم  َیْنُجو َحتَّى ِإَذا َأَراَد اللَُّھ َرْحَمَة َمْن َأَراَد ِمْن َأْھِل النَّ
لَ        لُّ       َكاَن َیْعُبُد اللََّھ َفُیْخِرُجوَنُھْم َوَیْعِرُفوَنُھْم ِبآَثاِر السُُّجوِد َوَحرََّم اللَُّھ َعَلى النَّاِر َأْن َتْأُك اِر َفُك ْن النَّ وَن ِم سُُّجوِد َفَیْخُرُج َر ال  َأَث

ي          ُة ِف ُت اْلِحبَّ ا َتْنُب وَن َكَم اِة َفَیْنُبُت اُء اْلَحَی اْبِن آَدَم َتْأُكُلُھ النَّاُر ِإلَّا َأَثَر السُُّجوِد َفَیْخُرُجوَن ِمْن النَّاِر َقْد اْمَتَحُشوا َفُیَصبُّ َعَلْیِھْم َم
ٌل                  َحِمیِل السَّْیلِ  َة ُمْقِب ا اْلَجنَّ اِر ُدُخوًل ِل النَّ ُر َأْھ َو آِخ اِر َوُھ ِة َوالنَّ ْیَن اْلَجنَّ ٌل َب ى َرُج اِد َوَیْبَق ْیَن اْلِعَب َضاِء َب  ُثمَّ َیْفُرُغ اللَُّھ ِمْن اْلَق

یُحَھا َوَأْحَرَقِني َذَكاُؤَھا َفَیُقوُل َھْل َعَسْیَت ِإْن ُفِعَل َذِلَك ِبَوْجِھِھ ِقَبَل النَّاِر َفَیُقوُل َیا َربِّ اْصِرْف َوْجِھي َعْن النَّاِر َقْد َقَشَبِني رِ      
ِھ           َل ِب ِإَذا َأْقَب اِر َف ْن النَّ ُھ َع ُھ َوْجَھ ِبَك َأْن َتْسَأَل َغْیَر َذِلَك َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َفُیْعِطي اللََّھ َما َیَشاُء ِمْن َعْھٍد َوِمیَثاٍق َفَیْصِرُف اللَّ

َت          َعَل ْد َأْعَطْی ْیَس َق ُھ َأَل ُھ َل وُل اللَّ ى اْلَجنَِّة َرَأى َبْھَجَتَھا َسَكَت َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْسُكَت ُثمَّ َقاَل َیا َربِّ َقدِّْمِني ِعْنَد َباِب اْلَجنَِّة َفَیُق
َك         اْلُعُھوَد َواْلِمیَثاَق َأْن َلا َتْسَأَل َغْیَر الَِّذي ُكْنَت َسَأْلَت َفَیُقو    َت َذِل َسْیَت ِإْن ُأْعِطی ا َع وُل َفَم َك َفَیُق َقى َخْلِق وُن َأْش ُل َیا َربِّ َلا َأُك

ةِ       اِب اْلَجنَّ ى َب ُھ ِإَل اٍق َفُیَقدُِّم َغ   َأْن َلا َتْسَأَل َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُل َغْیَر َذِلَك َفُیْعِطي َربَُّھ َما َشاَء ِمْن َعْھٍد َوِمیَث ِإَذا َبَل  َف
ُھ            وُل اللَّ َة َفَیُق ي اْلَجنَّ ا َربِّ َأْدِخْلِن وُل َی َباَبَھا َفَرَأى َزْھَرَتَھا َوَما ِفیَھا ِمْن النَّْضَرِة َوالسُُّروِر َفَیْسُكُت َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْسُكَت َفَیُق

تَ         ْد َأْعَطْی ْیَس َق ي            َوْیَحَك َیا اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َأَل ا َتْجَعْلِن ا َربِّ َل وُل َی َت َفَیُق ِذي ُأْعِطی َر الَّ ْسَأَل َغْی ا َت اَق َأْن َل وَد َواْلِمیَث  اْلُعُھ
زَّ     َأْشَقى َخْلِقَك َفَیْضَحُك اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُھ ُثمَّ َیْأَذُن َلُھ ِفي ُدُخوِل اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َتَمنَّ َفَیَتَمنَّى َحتَّى ِإَذا اْنَقطَ      ُھ َع اَل اللَّ ُھ َق َع ُأْمِنیَُّت

ْدِريُّ                 ِعیٍد اْلُخ و َس اَل َأُب ُھ َق ُھ َمَع َك َوِمْثُل َك َذِل اَلى َل ُھ َتَع َوَجلَّ ِمْن َكَذا َوَكَذا َأْقَبَل ُیَذكُِّرُه َربُُّھ َحتَّى ِإَذا اْنَتَھْت ِبِھ اْلَأَماِنيُّ َقاَل اللَّ
ْم      ِلَأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ عَ  َرَة َل و ُھَرْی اَل َأُب ِھ َق ْنُھَما ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َقاَل اللَُّھ َلَك َذِلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِل

ھُ   َشَرُة          َأْحَفْظ ِمْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإلَّا َقْوَلُھ َلَك َذِلَك َوِمْثُلُھ َمَع َك َوَع َك َل وُل َذِل ِمْعُتُھ َیُق ي َس ِعیٍد ِإنِّ و َس اَل َأُب  َق
  َأْمَثاِلِھ 

  
يَّ                     - ٦٥٦٠ ُھ َأنَّ النَِّب ُھ َعْن َي اللَّ ْدِريِّ َرِض ِعیٍد اْلُخ ي َس ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی ى َع ُن َیْحَی ُرو ْب دََّثَنا َعْم  َحدََّثَنا ُموَسى َحدََّثَنا ُوَھْیٌب َح

ْن         َصلَّى اللَّ  ْرَدٍل ِم ْن َخ ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َدَخَل َأْھُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوَأْھُل النَّاِر النَّاَر َیُقوُل اللَُّھ َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِم
سَّْیِل َأْو         ِإیَماٍن َفَأْخِرُجوُه َفَیْخُرُجوَن َقْد اْمُتِحُشوا َوَعاُدوا ُحَمًما َفُیْلقَ   ِل ال ي َحِمی ُة ِف ُت اْلِحبَّ ا َتْنُب وَن َكَم اِة َفَیْنُبُت ْوَن ِفي َنَھِر اْلَحَی

  َقاَل َحِمیَِّة السَّْیِل َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَلْم َتَرْوا َأنََّھا َتْنُبُت َصْفَراَء ُمْلَتِوَیًة
  

يِّ           َحدََّثَنا َأُبو الْ   - ٦٥٧٣ ْن النَِّب ا َع َرَة َأْخَبرُھَم ا ُھَرْی َد َأنَّ َأَب ُن َیِزی اُء ْب ِعیٌد َوَعَط َیَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َأْخَبَرِني َس
نْ     ٌر َع ا َمْعَم ْن        َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ح و َحدََّثِني َمْحُموٌد َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخَبَرَن يِّ َع َد اللَّْیِث ِن َیِزی اِء ْب ْن َعَط ِريِّ َع  الزُّْھ

اُلوا          َحاٌب َق ا َس ْیَس ُدوَنَھ شَّْمِس َل َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل ُأَناٌس َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َنَرى َربََّنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَقاَل َھْل ُتَضارُّوَن ِفي ال
ِة  َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقالَ     َھْل ُتَضارُّوَن ِفي اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َلْیَس ُدوَنُھ َسَحاٌب َقاُلوا َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنَُّكْم َتَرْوَنُھ َیْوَم اْلِقَیاَم

ْن          َكَذِلَك َیْجَمُع اللَُّھ النَّاَس َفَیُقوُل َمْن َكاَن َیْعُبُد َشْیًئا َفْلَیتَِّبْعُھ َفَیْتَبُع مَ      ُع َم َر َوَیْتَب ُد اْلَقَم اَن َیْعُب ْن َك ُع َم شَّْمَس َوَیْتَب ُد ال ْن َكاَن َیْعُب
ْم فَ             ا َربُُّك وُل َأَن وَن َفَیُق ي َیْعِرُف صُّوَرِة الَِّت ِر ال ي َغْی ُھ ِف وَن  َكاَن َیْعُبُد الطََّواِغیَت َوَتْبَقى َھِذِه اْلُأمَُّة ِفیَھا ُمَناِفُقوَھا َفَیْأِتیِھْم اللَّ َیُقوُل

ْم                   ا َربُُّك وُل َأَن وَن َفَیُق ي َیْعِرُف صُّوَرِة الَِّت ي ال ُھ ِف ْأِتیِھْم اللَّ اُه َفَی ا َعَرْفَن ا َربَُّن ِإَذا َأَتاَن ا َف َنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْنَك َھَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َیْأِتَیَنا َربَُّن
ْضَربُ      ُھ َوُی ا َفَیْتَبُعوَن َت َربَُّن وَن َأْن اُء            َفَیُقوُل ُز َوُدَع ْن ُیِجی َأُكوُن َأوََّل َم لََّم َف ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس نََّم َق ْسُر َجَھ  ِج

ُل   الرُُّسِل َیْوَمِئٍذ اللَُّھمَّ َسلِّْم َسلِّْم َوِبِھ َكَلاِلیُب ِمْثُل َشْوِك السَّْعَداِن َأَما َرَأْیُتْم َشْوَك السَّْعَداِن َقاُلوا بَ    ا ِمْث َلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َفِإنََّھ
و        مَّ َیْنُج ْرَدُل ُث ْنُھْم اْلُمَخ ِھ َوِم َشْوِك السَّْعَداِن َغْیَر َأنََّھا َلا َیْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَھا ِإلَّا اللَُّھ َفَتْخَطُف النَّاَس ِبَأْعَماِلِھْم ِمْنُھْم اْلُموَبُق ِبَعَمِل

للَُّھ ِمْن اْلَقَضاِء َبْیَن ِعَباِدِه َوَأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِمْن النَّاِر َمْن َأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِممَّْن َكاَن َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َأَمَر  َحتَّى ِإَذا َفَرَغ ا   
وَنُھْم     اْلَمَلاِئَكَة َأْن ُیْخِرُجوُھْم َفَیْعِرُفوَنُھْم ِبَعَلاَمِة آَثاِر السُُّجوِد َوَحرَّمَ      سُُّجوِد َفُیْخِرُج َر ال ِن آَدَم َأَث  اللَُّھ َعَلى النَّاِر َأْن َتْأُكَل ِمْن اْب

ى  َقْد اْمُتِحُشوا َفُیَصبُّ َعَلْیِھْم َماٌء ُیَقاُل َلُھ َماُء اْلَحَیاِة َفَیْنُبُتوَن َنَباَت اْلِحبَِّة ِفي َحِمیِل السَّْیِل َوَیْبَقى َرُجٌل ِمْنُھْم ُمْقِبٌل     ِبَوْجِھِھ َعَل
َك ِإْن               وُل َلَعلَّ َھ َفَیُق ْدُعو اللَّ َزاُل َی ا َی اِر َفَل ْن النَّ ي َع ِرْف َوْجِھ ا َفاْص ي َذَكاُؤَھ ا َوَأْحَرَقِن َشَبِني ِریُحَھ ْد َق ا َربِّ َق وُل َی اِر َفَیُق النَّ

ى        َأْعَطْیُتَك َأْن َتْسَأَلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسأَ   ي ِإَل ا َربِّ َقرِّْبِن َك َی َد َذِل وُل َبْع مَّ َیُق ُلَك َغْیَرُه َفَیْصِرُف َوْجَھُھ َعْن النَّاِر ُث



 ٥٦٨

َك   َباِب اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َأَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأَلِني َغْیَرُه َوْیَلَك اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َفَیُقوُل َلعَ    َك َذِل لِّي ِإْن َأْعَطْیُت
ِإَذا     ِة َف َتْسَأُلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َلا َوِعزَِّتَك َلا َأْسَأُلَك َغْیَرُه َفُیْعِطي اللََّھ ِمْن ُعُھوٍد َوَمَواِثیَق َأْن َلا َیْسَأَلُھ َغْیَرُه َفُیَقرُِّبُھ ِإَلى َباِب اْلَجنَّ

ُھ َأْن َیْسُكَت ُثمَّ َیُقوُل َربِّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّة ُثمَّ َیُقوُل َأَوَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َتْسَأَلِني َغْیَرُه َوْیَلَك َیا َرَأى َما ِفیَھا َسَكَت َما َشاَء اللَّ   
ا    اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َفَیُقوُل َیا َربِّ َلا َتْجَعْلِني َأْشَقى َخْلِقَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َحتَّى َیضْ         دُُّخوِل ِفیَھ ُھ ِبال َحَك َفِإَذا َضِحَك ِمْنُھ َأِذَن َل

ُھ                   َك َوِمْثُل َذا َل ُھ َھ وُل َل اِنيُّ َفَیُق ِھ اْلَأَم َع ِب ى َتْنَقِط َفِإَذا َدَخَل ِفیَھا ِقیَل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى ُثمَّ ُیَقاُل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى َحتَّ
ِھ     َمَعُھ ُر َعَلْی  َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأْھِل اْلَجنَِّة ُدُخوًلا َقاَل َعَطاٌء َوَأُبو َسِعیٍد اْلُخْدِريُّ َجاِلٌس َمَع َأِبي ُھَرْیَرَة َلا ُیَغیِّ

َذا       َشْیًئا ِمْن َحِدیِثِھ َحتَّى اْنَتَھى ِإَلى َقْوِلِھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َمَعُھ قَ   وُل َھ لََّم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ اَل َأُبو َسِعیٍد َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َص
  ُھَرْیَرَة َحِفْظُت ِمْثُلُھ َمَعُھَلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِلِھ َقاَل َأُبو 

  
ُھ       َحدََّثَنا ُیوُسُف ْبُن َراِشٍد َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اللَِّھ َحدََّثنَ    - ٧٥٠٩ َي اللَّ ًسا َرِض ِمْعُت َأَن اَل َس ا َأُبو َبْكِر ْبُن َعیَّاٍش َعْن ُحَمْیٍد َق

ي َقلْ               اَن ِف ْن َك َة َم ْل اْلَجنَّ ا َربِّ َأْدِخ ُت َی فِّْعُت َفُقْل ِة ُش ِھ  َعْنُھ َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَم ِب
ُھ         لَّى اللَّ ِھ َص وِل اللَّ َخْرَدَلٌة َفَیْدُخُلوَن ُثمَّ َأُقوُل َأْدِخْل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ َأْدَنى َشْيٍء َفَقاَل َأَنٌس َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َأَصاِبِع َرُس

  َعَلْیِھ َوَسلََّم
  

ْصَرِة                 َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا     - ٧٥١٠ ِل اْلَب ْن َأْھ اٌس ِم ا َن اَل اْجَتَمْعَن ِزيُّ َق اٍل اْلَعَن ُن ِھَل ُد ْب دََّثَنا َمْعَب ٍد َح ُن َزْی  َحمَّاُد ْب
ِإذَ         شََّفاَعِة َف ِدیِث ال ْن َح َصلِّي      َفَذَھْبَنا ِإَلى َأَنِس ْبِن َماِلٍك َوَذَھْبَنا َمَعَنا ِبَثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ ِإَلْیِھ َیْسَأُلُھ َلَنا َع اُه ُی ْصِرِه َفَواَفْقَن ي َق َو ِف ا ُھ

َزَة             ا َحْم ا َأَب اَل َی شََّفاَعِة َفَق ِدیِث ال الضَُّحى َفاْسَتْأَذنَّا َفَأِذَن َلَنا َوُھَو َقاِعٌد َعَلى ِفَراِشِھ َفُقْلَنا ِلَثاِبٍت َلا َتْسَأْلُھ َعْن َشْيٍء َأوََّل ِمْن َح
اَن       َھُؤَلاِء ِإْخَواُنَك ِمْن َأْھلِ    اَل ِإَذا َك لََّم َق ِھ َوَس  اْلَبْصَرِة َجاُءوَك َیْسَأُلوَنَك َعْن َحِدیِث الشََّفاَعِة َفَقاَل َحدََّثَنا ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

ُھ   َیْوُم اْلِقَیاَمِة َماَج النَّاُس َبْعُضُھْم ِفي َبْعٍض َفَیْأُتوَن آَدَم َفَیُقوُلوَن اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربِّ      ِإْبَراِھیَم َفِإنَّ َك َفَیُقوُل َلْسُت َلَھا َوَلِكْن َعَلْیُكْم ِب
ْن                        ا َوَلِك ْسُت َلَھ وُل َل ى َفَیُق ْأُتوَن ُموَس ِھ َفَی یُم اللَّ ُھ َكِل ى َفِإنَّ ْیُكْم ِبُموَس ْن َعَل ا َوَلِك ْسُت َلَھ َخِلیُل الرَّْحَمِن َفَیْأُتوَن ِإْبَراِھیَم َفَیُقوُل َل

ْأُتوِني                 َعَلْیُكْم لََّم َفَی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ٍد َص ْیُكْم ِبُمَحمَّ ْن َعَل ا َوَلِك ْسُت َلَھ وُل َل َسى َفَیُق ْأُتوَن ِعی ُھ َفَی ِھ َوَكِلَمُت  ِبِعیَسى َفِإنَُّھ ُروُح اللَّ
دَ          ُھ           َفَأُقوُل َأَنا َلَھا َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َربِّي َفُیْؤَذُن ِلي َوُیْلِھُمِني َمَحاِم رُّ َل ِد َوَأِخ َك اْلَمَحاِم ُدُه ِبِتْل آَن َفَأْحَم ُضُرِني اْل ا َتْح ا َل ُدُه ِبَھ  َأْحَم

ْق فَ            وُل اْنَطِل ي َفَیُق ي ُأمَِّت ا َربِّ ُأمَِّت َأُقوُل َی َشفَّْع َف َأْخِرْج َساِجًدا َفَیُقوُل َیا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواْشَفْع ُت
ُد    ِمْنَھا َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َشِعیَرٍة ِمْن ِإیَماٍن َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُثمَّ َأُعوُد َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُھ َساِجًدا َفُیَقاُل َیا ُمَحمَّ

ِھ          اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواشْ    ي َقْلِب اَن ِف ْن َك ا َم َأْخِرْج ِمْنَھ ْق َف وُل اْنَطِل ي َفَیُق َفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َیا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّت
مَّ               ِد ُث َك اْلَمَحاِم ُدُه ِبِتْل وُد َفَأْحَم مَّ َأُع ُد       ِمْثَقاُل َذرٍَّة َأْو َخْرَدَلٍة ِمْن ِإیَماٍن َفَأْخِرْجُھ َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ُث ا ُمَحمَّ وُل َی اِجًدا َفَیُق ُھ َس رُّ َل  َأِخ

ى             ِھ َأْدَن ي َقْلِب اَن ِف ْن َك َأْخِرْج َم ْق َف وُل اْنَطِل اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمْع َلَك َوَسْل ُتْعَط َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َیا َربِّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي َفَیُق
ْو   َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة خَ    َحاِبَنا َل ْرَدٍل ِمْن ِإیَماٍن َفَأْخِرْجُھ ِمْن النَّاِر َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل َفَلمَّا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َأَنٍس ُقْلُت ِلَبْعِض َأْص

ا      َمَرْرَنا ِباْلَحَسِن َوُھَو ُمَتَواٍر ِفي َمْنِزِل َأِبي َخِلیَفَة َفَحدَّْثَناُه ِبَما َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن    ا َأَب ُھ َی ا َل ا َفُقْلَن َماِلٍك َفَأَتْیَناُه َفَسلَّْمَنا َعَلْیِھ َفَأِذَن َلَن
ذَ                ى َھ اْنَتَھى ِإَل ِدیِث َف دَّْثَناُه ِباْلَح ْھ َفَح اَل ِھی شََّفاَعِة َفَق ي ال دََّثَنا ِف ا َح َل َم َر ِمْث ْم َن ا َسِعیٍد ِجْئَناَك ِمْن ِعْنِد َأِخیَك َأَنِس ْبِن َماِلٍك َفَل

وا             ِرَه َأْن َتتَِّكُل ِسَي َأْم َك اْلَمْوِضِع َفَقاَل ِھیْھ َفُقْلَنا َلْم َیِزْد َلَنا َعَلى َھَذا َفَقاَل َلَقْد َحدََّثِني َوُھَو َجِمیٌع ُمْنُذ ِعْشِریَن َسَنًة َفَلا َأْدِري َأَن
مَّ         ُقْلَنا َیا َأَبا َسِعیٍد َفَحدِّْثَنا َفَضِحَك َوَقاَل ُخِلَق اْلِإْنسَ      اَل ُث ِھ َق دََّثُكْم ِب ا َح دََّثِني َكَم دَِّثُكْم َح ُد َأْن ُأَح اُن َعُجوًلا َما َذَكْرُتُھ ِإلَّا َوَأَنا ُأِری

 َوَسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأُقوُل َأُعوُد الرَّاِبَعَة َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ َأِخرُّ َلُھ َساِجًدا َفُیَقاُل َیا ُمَحمَُّد اْرَفْع َرْأَسَك َوُقْل ُیْسَمعْ      
  َیا َربِّ اْئَذْن ِلي ِفیَمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َفَیُقوُل َوِعزَِّتي َوَجَلاِلي َوِكْبِرَیاِئي َوَعَظَمِتي َلُأْخِرَجنَّ ِمْنَھا َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ

  
ْن    َحدََّثَنا ِإْسَماِعیلُ  - ٢٢ ُھ َع  َقاَل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اْلَماِزِنيِّ َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْن

اَر ثُ            اِر النَّ ُل النَّ َة َوَأْھ ِة اْلَجنَّ ُل اْلَجنَّ ِھ         النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیْدُخُل َأْھ ي َقْلِب اَن ِف ْن َك وا َم اَلى َأْخِرُج ُھ َتَع وُل اللَّ مَّ َیُق
ُت                  ا َتْنُب وَن َكَم ٌك َفَیْنُبُت كَّ َماِل اِة َش ا َأْو اْلَحَی ِر اْلَحَی ي َنَھ ْوَن ِف َودُّوا َفُیْلَق ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإیَماٍن َفُیْخَرُجوَن ِمْنَھا َقْد اْس

  َجاِنِب السَّْیِل َأَلْم َتَر َأنََّھا َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْلَتِوَیًة َقاَل ُوَھْیٌب َحدََّثَنا َعْمٌرو اْلَحَیاِة َوَقاَل َخْرَدٍل ِمْن َخْیٍراْلِحبَُّة ِفي 
  

نْ       - ٤٤ ٍس َع ْن          َحدََّثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاَل َحدََّثَنا ِھَشاٌم َقاَل َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َأَن ُرُج ِم اَل َیْخ لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص  النَِّب
ْن            رٍَّة ِم ِھ َوْزُن ُب ي َقْلِب ُھ َوِف النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوِفي َقْلِبِھ َوْزُن َشِعیَرٍة ِمْن َخْیٍر َوَیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَّ



 ٥٦٩

ٌس        َخ دََّثَنا َأَن اَدُة َح ْیٍر َوَیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوِفي َقْلِبِھ َوْزُن َذرٍَّة ِمْن َخْیٍر َقاَل َأُبو َعْبد اللَِّھ َقاَل َأَباُن َحدََّثَنا َقَت
  اَن ِمْن َخْیٍرَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِمْن ِإیَماٍن َمَك

  
ْن         - ٩٩ ِريِّ َع ِعیٍد اْلَمْقُب  َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َعْبِد اللَِّھ َقاَل َحدََّثِني ُسَلْیَماُن َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو وَعْن َسِعیِد ْبِن َأِبي َس

َعُد            ْن َأْس ِھ َم وَل اللَّ ْد             َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َقاَل ِقیَل َیا َرُس لََّم َلَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس ِة َق ْوَم اْلِقَیاَم َشَفاَعِتَك َی اِس ِب النَّ
َشَفاَعِتي  َظَنْنُت َیا َأَبا ُھَرْیَرَة َأْن َلا َیْسَأُلِني َعْن َھَذا اْلَحِدیِث َأَحٌد َأوَُّل ِمْنَك ِلَما َرَأْیُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى اْلَحِدیِث َأْسَعُد    النَّاِس ِب

  َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َخاِلًصا ِمْن َقْلِبِھ َأْو َنْفِسِھ
  

  :ما رواه مسلممد، وموتلك الروایات موجودة بألفاظ كثیرة عند البخاري ومسلم وأح
  
ي سعید      وحدثني نصر بن علي الجھضمي حدثنا بشر یعني بن المفضل عن أ    ] ١٨٥[  ن أب ي نضرة ع بي مسلمة عن أب

اس      ن ن ون ولك ا وال یحی ون فیھ إنھم ال یموت ا ف م أھلھ ذین ھ ار ال ل الن ا أھ لم أم ھ وس لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال ق ق
وا          م ضبائر ضبائر فبث شفاعة فجيء بھ ا أذن بال أصابتھم النار بذنوبھم أو قال بخطایاھم فأماتھم إماتة حتى إذا كانوا فحم

أن            على أن  وم ك ن الق ال رجل م ھار الجنة ثم قیل یا أھل الجنة أفیضوا علیھم فینبتون نبات الحبة تكون في حمیل السیل فق
  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد كان بالبادیة

  
د             ] ١٩١[  دثني یزی ال ح وب ق ي أی ن أب د ب ي محم وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الفضل بن دكین حدثنا أبو عاصم یعن

ال        الفقی اس ق ى الن ر قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نرید أن نحج ثم نخرج عل
و        فمررنا على المدینة فإذا جابر بن عبد اهللا یحدث القوم جالس إلى ساریة عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال فإذا ھ

ھ   {  ھذا الذي تحدثون واهللا یقول قد ذكر الجھنمیین قال فقلت لھ یا صاحب رسول اهللا ما       د أخزیت }  إنك من تدخل النار فق
ال فھل سمعت            }  كلما أرادوا أن یخرجوا منھا أعیدوا فیھا { و   م ق ت نع رآن قل رأ الق ال أتق ال فق ون ق ذي تقول فما ھذا ال

ذي یخرج    بمقام محمد علیھ السالم یعني الذي یبعثھ اهللا فیھ قلت نعم قال فإنھ مقام محمد صلى اهللا ع       ود ال لیھ وسلم المحم
اهللا بھ من یخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس علیھ قال وأخاف أن ال أكون أحفظ ذاك قال غیر أنھ قد زعم أن     
ة       قوما یخرجون من النار بعد أن یكونوا فیھا قال یعني فیخرجون كأنھم عیدان السماسم قال فیدخلون نھرا من أنھار الجن

لم           فیغتسلون فیھ فی   ھ وس ى رسول اهللا صلى اهللا علی ذب عل شیخ یك رون ال خرجون كأنھم القراطیس فرجعنا قلنا ویحكم أت
  فرجعنا فال واهللا ما خرج منا غیر رجل واحد أو كما قال أبو نعیم 

    
ك أن رسول اهللا                 ] ١٩٢ [  ن مال س ب ن أن ي عمران وثابت ع ن أب حدثنا ھداب بن خالد األزدي حدثنا حماد بن سلمة ع
ال          ص ا ف ي منھ ول أي رب إذ أخرجتن دھم فیق ت أح ى اهللا فیلتف لى اهللا علیھ وسلم قال یخرج من النار أربعة فیعرضون عل

  تعدني فیھا فینجیھ اهللا منھا 
    
ظ         ] ١٩٣[   ن منصور واللف حدثنا أبو الربیع العتكي حدثنا حماد بن زید حدثنا معبد بن ھالل العنزي ح وحدثناه سعید ب

ھ وھو یصلي     لھ حدثنا حما  ا إلی د بن زید حدثنا معبد بن ھالل العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتھین
ن أھل البصرة                      ك م ا حمزة إن إخوان ا أب ھ ی ال ل ى سریره فق ھ عل الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا علیھ وأجلس ثابتا مع

ى    یسألونك أن تحدثھم حدیث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى ا    اس بعضھم إل هللا علیھ وسلم قال إذا كان یوم القیامة ماج الن
بعض فیأتون آدم فیقولون لھ اشفع لذریتك فیقول لست لھا ولكن علیكم بإبراھیم علیھ السالم فإنھ خلیل اهللا فیأتون إبراھیم       

ا و             ست لھ ول ل ؤتى موسى فیق یم اهللا فی ھ كل سالم فإن ھ     فیقول لست لھا ولكن علیكم بموسى علیھ ال سى علی یكم بعی ن عل لك
ا              ا لھ أقول أن أوتى ف لم ف ھ وس السالم فإنھ روح اهللا وكلمتھ فیؤتى عیسى فیقول لست لھا ولكن علیكم بمحمد صلى اهللا علی
ال        فأنطلق فأستأذن على ربي فیؤذن لي فأقوم بین یدیھ فأحمده بمحامد ال أقدر علیھ اآلن یلھمنیھ اهللا ثم أخر لھ ساجدا فیق

ھ                 لي یا محمد ا    ي قلب ان ف ن ك ق فم ال انطل ي فیق ي أمت أقول رب أمت شفع ف رفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعطھ واشفع ت
ھ                  م أخر ل د ث ك المحام ده بتل ي فأحم ى رب م أرجع إل مثقال حبة من برة أو شعیرة من إیمان فأخرجھ منھا فأنطلق فأفعل ث

ان     ساجدا فیقال لي یا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعطھ واشفع تش       ن ك ق فم ي انطل فع فأقول أمتي أمتي فیقال ل
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ھ                   م أخر ل د ث ك المحام ده بتل ي فأحم ى رب في قلبھ مثقال حبة من خردل من إیمان فأخرجھ منھا فأنطلق فأفعل ثم أعود إل
ق                 ي انطل ال ل ي فیق ي أمت ا رب أمت أقول ی شفع ف ساجدا فیقال لي یا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعطھ واشفع ت

س          فمن كا  دیث أن ذا ح أنطلق فأفعل ھ ار ف ن الن ان فأخرجھ م ن في قلبھ أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إیم
الذي أنبأنا بھ فخرجنا من عنده فلما كنا بظھر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا علیھ وھو مستخف في دار أبي خلیفة    

ال     قال فدخلنا علیھ فسلمنا علیھ فقلنا یا أبا سعید        شفاعة ق ي ال دثناه ف جئنا من عند أخیك أبي حمزة فلم نسمع مثل حدیث ح
ا أدري              یئا م رك ش د ت ع ولق ذ جمی ھیھ فحدثناه الحدیث فقال ھیھ قلنا ما زادنا قال قد حدثنا بھ منذ عشرین سنة وھو یومئ

ا   }  خلق اإلنسان من عجل { أنسي الشیخ أو كره أن یحدثكم فتتكلوا قلنا لھ حدثنا فضحك وقال   ذا إال وأن ما ذكرت لكم ھ
ع رأسك               د ارف ا محم ي ی ال ل ھ ساجدا فیق م أخر ل أرید أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ث
یس ذاك                    ال ل ك أو ق یس ذاك ل ال ل ھ إال اهللا ق ال ال إل یمن ق ي ف ذن ل وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول یا رب ائ

ھ      إلیك ولكن وعزتي   ھ أن دثنا ب  وكبریائي وعظمتي وكبریائي ألخرجن من قال ال إلھ إال اهللا قال فأشھد على الحسن أنھ ح
  سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرین سنة وھو یومئذ جمیع 

  
ة وھشام صاحب الدستوائي                 ] ١٩٣[  ي عروب ن أب دثنا سعید ب ع ح وحدثنا محمد بن منھال الضریر حدثنا یزید بن زری

ى         عن قتاد  ن المثن د ب و غسان المسمعي ومحم دثني أب لم ح وح ة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس
ن     قاال حدثنا معاذ وھو بن ھشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال یخرج م

ھ   النار من قال ال إلھ إال اهللا وكان في قلبھ من الخیر          ي قلب ما یزن شعیرة ثم یخرج من النار من قال ال إلھ إال اهللا وكان ف
ي                  ال ف ن منھ زن ذرة زاد ب ا ی ر م ن الخی ھ م ي قلب ان ف من الخیر ما یزن برة ثم یخرج من النار من قال ال إلھ إال اهللا وك

لم   روایتھ قال یزید فلقیت شعبة فحدثتھ بالحدیث فقال شعبة حدثنا بھ قتادة عن أنس بن مالك       ھ وس  عن النبي صلى اهللا علی
  بالحدیث إال أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال یزید صحف فیھا أبو بسطام 

    
حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر واتفقا في سیاق الحدیث إال ما یزید أحدھما من الحرف          ] ١٩٤[ 

ھ       بعد الحرف قاال حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حیا   ي رسول اهللا صلى اهللا علی ال أت رة ق ن عن أبي زرعة عن أبي ھری
م ذاك                   درون ب ة وھل ت وم القیام اس ی ا سید الن ال أن سة فق ا نھ نھس منھ ھ ف وسلم یوما بلحم فرفع إلیھ الذراع وكانت تعجب

ش     دنو ال ن    یجمع اهللا یوم القیامة األولین واآلخرین في صعید واحد فیسمعھم الداعي وینفذھم البصر وت اس م غ الن مس فیبل
م أال                      د بلغك ا ق رون م ھ أال ت تم فی ا أن رون م بعض أال ت اس ل ض الن ول بع ون فیق اال یحتمل ون وم اال یطیق الغم والكرب م
ك اهللا              شر خلق و الب ت أب ا آدم أن ون ی تنظرون من یشفع لكم إلي ربكم فیقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فیأتون آدم فیقول

ا         بیده ونفخ فیك من روحھ وأ      د بلغن ا ق ى م رى إل ھ أال ت مر المالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فی
سي       فیقول آدم إن ربي غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده مثلھ وإنھ نھاني عن الشجرة فعصیتھ نف

ت أ              وح أن ا ن ون ی ا فیقول أتون نوح وح فی ى ن وا إل ري اذھب ى غی دا     نفسي اذھبوا إل ى األرض وسماك اهللا عب ول الرسل إل
م یغضب            وم غضبا ل د غضب الی ي ق شكورا اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیھ أال ترى ما قد بلغنا فیقول لھم إن رب
راھیم صلى اهللا           ى إب وا إل قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده مثلھ وإنھ قد كانت لي دعوة دعوت بھا على قومي نفسي نفسي اذھب

ھ أال            علیھ وسلم    ن فی ا نح ى م رى إل ك أال ت ى رب فیأتون إبراھیم فیقولون أنت نبي اهللا وخلیلھ من أھل األرض اشفع لنا إل
ر             ھ وذك ده مثل ھ وال یغضب بع ھ مثل ترى إلى ما قد بلغنا فیقول لھم إبراھیم إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبل

ى موسى فی               وا إل ري اذھب ى غی وا إل سي اذھب سي نف ت         كذباتھ نف ا موسى أن ون ی لم فیقول ھ وس أتون موسى صلى اهللا علی
ول      رسول اهللا فضلك اهللا برساالتھ وبتكلیمھ على الناس اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فیھ أال ترى ما قد بلغنا فیق

ھ وإن            ده مثل ن یغضب بع ھ ول ھ مثل ت  لھم موسى صلى اهللا علیھ وسلم إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبل ي قتل
سى أنت رسول اهللا          نفسا لم أو مر بقتلھا نفسي نفسي اذھبوا إلى عیسى صلى اهللا علیھ وسلم فیأتون عیسى فیقولون یا عی
وكلمت الناس في المھد وكلمة منھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ فاشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فیھ أال ترى ما قد بلغنا   

م            فیقول لھم عیسى صلى اهللا علیھ     ھ ول ده مثل ن یغضب بع ھ ول ھ مثل م یغضب قبل وم غضبا ل  وسلم إن ربي قد غضب الی
د أنت رسول              ا محم یذكر لھ ذنبا نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم فیأتوني فیقولون ی

ك أال     ى رب ا إل ا         اهللا وخاتم األنبیاء وغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لن د بلغن ا ق رى م ھ أال ت ن فی ا نح رى م  ت
د        م یفتحھ ألح فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم یفتح اهللا علي ویلھمني من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا ل
ة            قبلي ثم یقال یا محمد ارفع رأسك سل تعطھ اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول یا رب أمتي أمتي فیقال یا محمد أدخل الجن
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أمتك من ال حساب علیھ من الباب األیمن من أبواب الجنة وھم شركاء الناس فیما سوى ذلك من األبواب والذي نفس من 
  محمد بیده إن ما بین المصراعین من مصاریع الجنة لكما بین مكة وھجر أو كما بین مكة وبصرى 

  
ن       حدثنا محمد بن طریف بن خلیفة البجلي حدثنا محمد بن فضیل حدثن       ] ١٩٥[   ي حازم ع ن أب ك األشجعي ع ا أبو مال

وم     أبي ھریرة وأبو مالك عن ربعي عن حذیفة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یجمع اهللا تبارك وتعالى الناس فیق
ة                ة إال خطیئ ن الجن ول وھل أخرجكم م ة فیق ا الجن ا استفتح لن ا أبان المؤمنون حتى تزلف لھم الجنة فیأتون آدم فیقولون ی

ن      أبی یال م ت خل كم آدم لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى ابني إبراھیم خلیل اهللا قال فیقول إبراھیم لست بصاحب ذلك إنما كن
ست       ول ل وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى اهللا علیھ وسلم الذي كلمھ اهللا تكلیما فیأتون موسى صلى اهللا علیھ وسلم فیق

دا          بصاحب ذلك اذھبوا إلى عیسى كلمة اهللا وروحھ ف   أتون محم ك فی ست بصاحب ذل لم ل ھ وس سى صلى اهللا علی یقول عی
البرق                   م ك ا وشماال فیمر أولك ي الصراط یمین ان جنبت رحم فتقوم صلى اهللا علیھ وسلم فیقوم فیؤذن لھ وترسل األمانة وال

م كم     م   قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كیف یمر ویرجع في طرفة عین ث ریح ث ر ال
ى            اد حت ال العب كمر الطیر وشد الرجال تجري بھم أعمالھم ونبیكم قائم على الصراط یقول رب سلم سلم حتى تعجز أعم
دوش            ھ فمخ ن أمرت ب ذ م أمورة بأخ ة م ب معلق یجيء الرجل فال یستطیع السیر إال زحفا قال وفي حافتي الصراط كاللی

  یده إن قعر جھنم لسبعون خریفا ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي ھریرة ب
  
ا                       ] ٢٨٤٥[  ادة سمعت أب ال قت ال ق رحمن ق د ال ن عب دثنا شیبان ب د ح ن محم ونس ب دثنا ی حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ح

ذه              ن تأخ نھم م ھ وم نضرة یحدث عن سمرة أنھ سمع نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول إن منھم من تأخذه النار إلى كعبی
   من تأخذه إلى عنقھ إلى حجزتھ ومنھم

    
حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوھاب یعنى بن عطاء عن سعید عن قتادة قال سمعت أبا نضرة یحدث  ] ٢٨٤٥ [ 

ھ      ى ركبتی ار إل عن سمرة بن جندب أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال منھم من تأخذه النار إلى كعبیھ ومنھم من تأخذه الن
  لى حجزتھ ومنھم من تأخذه النار إلى ترقوتھ ومنھم من تأخذه النار إ

    
  حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قاال حدثنا روح حدثنا سعید بھذا اإلسناد وجعل مكان حجزتھ حقویھ  ] ٢٨٤٥ [ 
  

  :وروى احمد بن حنبل
  

َلْیَماَن         َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِھیَم َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسحَ     - ١٠٦٥٩ ْن ُس ٍب َع ِن ُمَعْیِقی َرِة ْب ُن اْلُمِغی ِھ ْب اَق َقاَل َحدََّثِني ُعَبْیُد اللَّ
ي َعْن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبٍد اْلُعْتَواِريِّ َأَحُد َبِني َلْیٍث َوَكاَن َیِتیًما ِفي ِحْجِر َأِبي َسِعیٍد ُسَلْیَماَن ْبِن ُعَمَر َوُھَو َأُبو اْلَھْیَثِم الَِّذي َیْروِ 

  َأِبي َسِعیٍد َقاَل َسِمْعُت َأَبا َسِعیٍد َیُقوُل
ْسَتِجیُز         مَّ َی سَّْعَداِن ُث َسِك ال َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل ُیوَضُع الصَِّراُط َبْیَن َظْھَرْي َجَھنََّم َعَلْیِھ َحَسٌك َكَح

َسلٌَّم َومَ    اٍج ُم اُس َفَن ُد             النَّ اِد َیْفِق ْیَن اْلِعَب َضاِء َب ْن اْلَق لَّ ِم زَّ َوَج ُھ َع َرَغ اللَّ ِإَذا َف ا َف وٌس ِفیَھ ِھ َمْنُك ِبٌس ِب اٍج َوُمْحَت مَّ َن ِھ ُث ُدوٌح ِب ْج
ُصو     اِتِھْم َوَی ُزوَن     اْلُمْؤِمُنوَن ِرَجاًلا َكاُنوا َمَعُھْم ِفي الدُّْنَیا ُیَصلُّوَن ِبَصَلاِتِھْم َوُیَزكُّوَن ِبَزَك ْم َوَیْغ وَن َحجَُّھ َیاَمُھْم َوَیُحجُّ ُموَن ِص

َیاَمَنا      ُصوُموَن ِص ا َوَی وَن َزَكاَتَن َلاَتَنا َوُیَزكُّ َصلُّوَن َص دُّْنَیا ُی ي ال ا ِف اُنوا َمَعَن اِدَك َك ْن ِعَب اٌد ِم ا ِعَب وَن َأْي َربََّن ْزَوُھْم َفَیُقوُل َغ
َذْتُھْم      َوَیُحجُّوَن َحجََّنا َوَیْغُزوَن َغْزَونَ    ْد َأَخ ا َلا َنَراُھْم َفَیُقوُل اْذَھُبوا ِإَلى النَّاِر َفَمْن َوَجْدُتْم ِفیَھا ِمْنُھْم َفَأْخِرُجوُه َقاَل َفَیِجُدوَنُھْم َق

ْنُھْم  النَّاُر َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِھْم َفِمْنُھْم َمْن َأَخَذْتُھ ِإَلى َقَدَمْیِھ َوِمْنُھْم َمْن َأَخَذْتُھ ِإَلى ِنصْ       ِف َساَقْیِھ َوِمْنُھْم َمْن َأَخَذْتُھ ِإَلى ُرْكَبَتْیِھ َوِم
اِء         َمْن َأِزَرْتُھ َوِمْنُھْم َمْن َأَخَذْتُھ ِإَلى َثْدَیْیِھ َوِمْنُھْم َمْن َأَخَذْتُھ ِإَلى ُعُنِقِھ َوَلْم َتْغَش اْلُوُجوَه َفَیْسَتْخِرُجوَنُھْم ِمْنَھا َفُیْطَرُحوَن ِفي َم

ي             اْلَح ُة ِف ُت الزَّْرَع ا َتْنُب ِھ َكَم رًَّة ِفی اَل َم ِة َوَق َیاِة ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَما َماُء اْلَحَیاِة َقاَل ُغْسُل َأْھِل اْلَجنَِّة َفَیْنُبُتوَن َنَباَت الزَّْرَع
ِھ           ُغَثاِء السَّْیِل ُثمَّ َیْشَفُع اْلَأْنِبَیاُء ِفي ُكلِّ َمْن َكاَن َیْشَھُد َأنْ  ُھ ِبَرْحَمِت نَُّن اللَّ مَّ َیَتَح اَل ُث ا َق وَنُھْم ِمْنَھ ًصا َفُیْخِرُج ُھ ُمْخِل ا اللَّ  َلا ِإَلَھ ِإلَّ

  َعَلى َمْن ِفیَھا َفَما َیْتُرُك ِفیَھا َعْبًدا ِفي َقْلِبِھ ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن ِإیَماٍن ِإلَّا َأْخَرَجُھ ِمْنَھا
  



 ٥٧٢

  َیى ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا اْبُن َأِبي َعُروَبَة َحدََّثَنا َقَتاَدُة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َحدََّثَنا َیْح- ١١٧١٠
ى َربَِّنا َعزَّ َوَجلَّ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َیْجَتِمُع اْلُمْؤِمُنوَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفُیْلَھُموَن َذِلَك َفَیُقوُلوَن َلْو اْسَتْشَفْعَنا َعَل

َفَأَراَحَنا ِمْن َمَكاِنَنا َھَذا َفَیْأُتوَن آَدَم َعَلْیِھ السََّلام َفَیُقوُلوَن َیا آَدُم َأْنَت َأُبو اْلَبَشِر َخَلَقَك اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ ِبَیِدِه َوَأْسَجَد َلَك َمَلاِئَكَتُھ 
 َلَنا ِإَلى َربَِّنا َعزَّ َوَجلَّ ُیِریُحَنا ِمْن َمَكاِنَنا َھَذا َفَیُقوُل َلُھْم آَدُم َلْسُت ُھَناُكْم َوَیْذُكُر َذْنَبُھ الَِّذي َوَعلََّمَك َأْسَماَء ُكلِّ َشْيٍء َفاْشَفْع

ُھ ِإَلى اْلَأْرِض َفَیْأُتوَن ُنوًحا َفَیُقوُل َلْسُت َأَصاَب َفَیْسَتْحِیي َربَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َوَیُقوُل َوَلِكْن اْئُتوا ُنوًحا َفِإنَُّھ َأوَُّل َرُسوٍل َبَعَثُھ اللَّ
ُھَناُكْم َوَیْذُكُر َلُھْم َخِطیَئَتُھ َوُسَؤاَلُھ َربَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َما َلْیَس َلُھ ِبِھ ِعْلٌم َفَیْسَتْحِیي َربَُّھ ِبَذِلَك َوَلِكْن اْئُتوا ِإْبَراِھیَم َخِلیَل الرَّْحَمِن 

ْأُتوَن َفَیُقوُل َلْسُت ُھَناُكْم َوَلِكْن اْئُتوا ُموَسى َعَلْیِھ السََّلام َعْبًدا َكلََّمُھ اللَُّھ َوَأْعَطاُه التَّْوَراَة َفَیْأُتوَن ُموَسى َفَیُقوُل َعزَّ َوَجلَّ َفَی
ِمْن َذِلَك َوَلِكْن اْئُتوا ِعیَسى َعْبَد اللَِّھ َوَرُسوَلُھ َوَكِلَمَتُھ َلْسُت ُھَناُكْم َوَیْذُكُر َلُھْم النَّْفَس الَِّتي َقَتَل ِبَغْیِر َنْفٍس َفَیْسَتْحِیي َربَُّھ 

َوُروَحُھ َفَیْأُتوَن ِعیَسى َفَیُقوُل َلْسُت ُھَناُكْم َوَلِكْن اْئُتوا ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْبًدا َغَفَر اللَُّھ َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ َوَما 
َتَأخََّر َفَیْأُتوِني َقاَل اْلَحَسُن َھَذا اْلَحْرَف َفَأُقوُم َفَأْمِشي َبْیَن ِسَماَطْیِن ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن َقاَل َأَنٌس َحتَّى َأْسَتْأِذَن َعَلى َربِّي َعزَّ َوَجلَّ 

ي َعزَّ َوَجلَّ َفَیَدُعِني َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیَدَعِني َقاَل ُثمَّ ُیَقاُل اْرَفْع َفُیْؤَذَن ِلي َفِإَذا َرَأْیُت َربِّي َوَقْعُت َأْو َخَرْرُت َساِجًدا ِإَلى َربِّ
 اْلَجنََّة ُثمَّ َأُعوُد ُمَحمَُّد ُقْل ُتْسَمْع َوَسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع َرْأِسي َفَأْحَمُد ِبَتْحِمیٍد ُیَعلُِّمِنیِھ ُثمَّ َأْشَفُع َفَیُحدُّ ِلي َحدا َفُأْدِخُلُھْم

ِإَلْیِھ الثَّاِنَیَة َفِإَذا َرَأْیُت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َوَقْعُت َأْو َخَرْرُت َساِجًدا ِلَربِّي َفَیَدُعِني َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیَدَعِني ُثمَّ ُیَقاُل اْرَفْع ُمَحمَُّد ُقْل 
َأْرَفُع َرْأِسي َفَأْحَمُدُه ِبَتْحِمیٍد ُیَعلُِّمِنیِھ ُثمَّ َأْشَفُع َفَیُحدُّ ِلي َحدا َفُأْدِخُلُھْم اْلَجنََّة ُثمَّ َأُعوُد ِإَلْیِھ ُتْسَمْع َوَسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َف

اللَُّھ َأْن َیَدَعِني ُثمَّ ُیَقاُل اْرَفْع ُمَحمَُّد َوُقْل الثَّاِلَثَة َفِإَذا َرَأْیُت َربِّي َوَقْعُت َأْو َخَرْرُت َساِجًدا ِلَربِّي َعزَّ َوَجلَّ َفَیَدُعِني َما َشاَء 
ُتْسَمْع َوَسْل ُتْعَطْھ َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع َرْأِسي َفَأْحَمُدُه ِبَتْحِمیٍد ُیَعلُِّمِنیِھ ُثمَّ َأْشَفُع َفَیُحدُّ ِلي َحدا َفُأْدِخُلُھْم اْلَجنََّة ُثمَّ َأُعوُد الرَّاِبَعَة 

َأُقوُل َیا َربِّ َما َبِقَي ِإلَّا َمْن َحَبَسُھ اْلُقْرآُن َفَحدََّثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َفَیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َف
ِزُن َشِعیَرًة ُثمَّ َیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َی

  َما َیِزُن ُبرًَّة ُثمَّ َیْخُرُج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َیِزُن َذرًَّة
  

   َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َوَحجَّاٌج َحدََّثِني ُشْعَبُة َحدََّثِني َقَتاَدُة َعْن َأَنٍس َقاَل- ١٣٤١٩
َجلَّ َأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َوَقاَل َحجَّاٌج َیُقوُل اللَُّھ َعزَّ َو

ِإلَّا اللَُّھ َوَمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َیِزُن َذرًَّة َأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما 
  ِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَمْن َكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َیِزُن ُبرًَّةَیِزُن َشِعیَرًة َأْخ

َیُقوُل اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َأْخِرُجوا َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َھاُروَن َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل 
ِمْن النَّاِر َفَذَكَر َنْحَو َحِدیِث اْبِن َجْعَفٍر َوَزاَد ِفیِھ َأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َیِزُن 

  ُدوَدًة
  

   ُعَباَدَة َحدََّثَنا اْبُن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني َأُبو الزَُّبْیِر َأنَُّھ َحدََّثَنا َرْوُح ْبُن- ١٤٥٨٣
َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّھ َیْسَأُل َعْن اْلُوُروِد َقاَل َنْحُن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلى َكَذا َوَكَذا اْنُظْر َأْي َذِلَك َفْوَق النَّاِس َقاَل َفُتْدَعى اْلُأَمُم 

َثاِنَھا َوَما َكاَنْت َتْعُبُد اْلَأوََّل َفاْلَأوََّل ُثمَّ َیْأِتیَنا َربَُّنا َبْعَد َذِلَك َفَیُقوُل َمْن َتْنَتِظُروَن َفَیُقوُلوَن َنْنَتِظُر َربََّنا َعزَّ َوَجلَّ َفَیُقوُل َأَنا ِبَأْو
ْضَحُك َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َفَیْنَطِلُق ِبِھْم َوَیتَِّبُعوَنُھ َربُُّكْم َیُقوُلوَن َحتَّى َنْنُظَر ِإَلْیَك َفَیَتَجلَّى َلُھْم َی

ُھ ُثمَّ ُیْطَفُأ ُنوُر َوُیْعَطى ُكلُّ ِإْنَساٍن ُمَناِفٍق َأْو ُمْؤِمٍن ُنوًرا ُثمَّ َیتَِّبُعوَنُھ َعَلى ِجْسِر َجَھنََّم َكَلاِلیُب َوَحَسٌك َتْأُخُذ َمْن َشاَء اللَّ
اْلُمَناِفِق ُثمَّ َیْنُجو اْلُمْؤِمُنوَن َفَتْنُجو َأوَُّل ُزْمَرٍة ُوُجوُھُھْم َكاْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َسْبُعوَن َأْلًفا َلا ُیَحاَسُبوَن ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُھْم َكَأْضَوِإ 

لشََّفاَعُة َحتَّى َیْخُرَج ِمْن النَّاِر َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَكاَن ِفي َقْلِبِھ ِمْن اْلَخْیِر َما َیِزُن َشِعیَرًة َنْجٍم ِفي السََّماِء ُثمَّ َكَذِلَك َتِحلُّ ا
 َنَباَت الشَّْيِء ِفي السَّْیِل ُثمَّ َیْسَأُل َحتَّى ُیْجَعَل َفُیْجَعُلوَن ِبِفَناِء َأْھِل اْلَجنَِّة َوَیْجَعُل َأْھُل اْلَجنَِّة َیُرشُّوَن َعَلْیِھْم اْلَماَء َحتَّى َیْنُبُتوَن

  َلُھ الدُّْنَیا َوَعَشَرُة َأْمَثاِلَھا َمَعَھا
  

 شھرًا، نقرأ في ١٢ یومًا أو ٤٩وكان محمد على علم بعقیدة الھاجادیین الربینیة في دخول آثمي الیھود الجحیم للتكفیر 
  :القرآن

  

ُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْیِدیِھْم ُثمَّ َیُقوُلوَن َھَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ِلَیْشَتُروا ِبِھ َثَمنًا َقِلیًال َفَوْیٌل َلُھْم ِممَّا َكَتَبْت َأْیِدیِھْم َوَوْیٌل َلُھْم َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َیْك{
ًة ُقْل َأاتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّھ َعْھدًا َفَلْن ُیْخِلَف اللَُّھ َعْھَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعَلى َوَقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأیَّامًا َمْعُدوَد) ٧٩(ِممَّا َیْكِسُبوَن 

  رة البق})٨١(اِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن َبَلى َمْن َكَسَب َسیَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِھ َخِطیَئُتُھ َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّ) ٨٠(اللَِّھ َما ال َتْعَلُموَن 



 ٥٧٣

  : وبالنسبة لنصوص تنفي دخول المؤمن الجحیم على اإلطالق-
  
ى      { ارًا َتَلظَّ َقى     ) ١٤(َفَأْنَذْرُتُكْم َن ْصالَھا ِإالَّ اَألْش ذَّبَ  ) ١٥(ال َی ِذي َك َولَّى  الَّ ى   ) ١٦( َوَت ُیَجنَُّبَھا اَألْتَق ْؤِتي   ) ١٧(َوَس ِذي ُی الَّ

ى    ُھ َیَتَزكَّ َزى     ) ١٨(َماَل ٍة ُتْج ْن ِنْعَم َدُه ِم ٍد ِعْن ا َألَح ى   ) ١٩(َوَم ِھ اَألْعَل ِھ َربِّ اَء َوْج ى  ) ٢٠(ِإالَّ اْبِتَغ َسْوَف َیْرَض  })٢١(َوَل
  ٢١ -١٤: اللیل

  
  .ري في مكة كما ھو معلوموھي من أوائل إنتاج محمد الفك

  
  :روى البخاريو
  

 َحدََّثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِھیَم َقاَل َحدََّثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِھَشاٍم َقاَل َحدََّثِني َأِبي َعْن َقَتاَدَة َقاَل َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ النَِّبيَّ - ١٢٨
 َرِدیُفُھ َعَلى الرَّْحِل َقاَل َیا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َقاَل َلبَّْیَك َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَسْعَدْیَك َقاَل َیا ُمَعاُذ َقاَل َلبَّْیَك َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوُمعاٌذ

مًَّدا َرُسوُل اللَِّھ ِصْدًقا ِمْن َقْلِبِھ ِإلَّا َحرََّمُھ اللَُّھ ُمَح َیا َرُسوَل اللَِّھ َوَسْعَدْیَك َثَلاًثا َقاَل َما ِمْن َأَحٍد َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنَّ
  َعَلى النَّاِر َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا ُأْخِبُر ِبِھ النَّاَس َفَیْسَتْبِشُروا َقاَل ِإًذا َیتَِّكُلوا َوَأْخَبَر ِبَھا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِھ َتَأثًُّما 

  
َسدٌَّد َقاَل َحدََّثَنا ُمْعَتِمٌر َقاَل َسِمْعُت َأِبي َقاَل َسِمْعُت َأَنًسا َقاَل ُذِكَر ِلي َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل  َحدََّثَنا ُم- ١٢٩

  اَس َقاَل َلا ِإنِّي َأَخاُف َأْن َیتَِّكُلواِلُمَعاٍذ َمْن َلِقَي اللََّھ َلا ُیْشِرُك ِبِھ َشْیًئا َدَخَل اْلَجنََّة َقاَل َأَلا ُأَبشُِّر النَّ
  

  :وروى مسلم
  
و      ] ٣١[  دثني أب ال ح حدثني زھیر بن حرب حدثنا عمر بن یونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثیر ق

ام رسول اهللا ص              ر فق ي نف و بكر وعمر ف ا أب ھ  ھریرة قال كنا قعودا حول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم معن لى اهللا علی
زع فخرجت أبتغي رسول اهللا               ن ف ت أول م ا فكن ا فقمن ا وفزعن وسلم من بین أظھرنا فأبطأ علینا وخشینا أن یقتطع دونن
ي جوف           دخل ف ع ی إذا ربی صلى اهللا علیھ وسلم حتى أتیت حائطا لألنصار لبني النجار فدرت بھ ھل أجد لھ بابا فلم أجد ف

و     حائط من بئر خارجة والربیع الجدول  ال أب لم فق ھ وس  فاحتفزت كما یحتفز الثعلب فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا علی
ا                    ا ففزعن ا فخشینا أن تقتطع دونن ا فقمت فأبطأت علین ین أظھرن ت ب ت كن ھریرة فقلت نعم یا رسول اهللا قال ما شأنك قل

ي               اس ورائ ب وھؤالء الن ز الثعل ا یحتف احتفزت كم ذا الحائط ف رة وأعطاني      فكنت أول من فزع فأتیت ھ ا ھری ا أب ال ی  فق
ان           ة فك شره بالجن ھ فب ا قلب ستقینا بھ ھ إال اهللا م شھد أن ال إل نعلیھ قال اذھب بنعلي ھاتین فمن لقیت من وراء ھذا الحائط ی
ن           ا م ي بھم لم بعثن ھ وس أول من لقیت عمر فقال ما ھاتان النعالن یا أبا ھریرة فقلت ھاتان نعال رسول اهللا صلى اهللا علی

ا            لقیت   ا أب ال ارجع ی یشھد أن ال إلھ إال اهللا مستیقنا بھا قلبھ بشرتھ بالجنة فضرب عمر بیده بین ثدیي فخررت الستي فق
ي رسول اهللا         ال ل ري فق ى أث ھریرة فرجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فأجھشت بكاء وركبني عمر فإذا ھو عل

عمر فأخبرتھ بالذي بعثني بھ فضرب بین ثدیي ضربھ خررت الستي  صلى اهللا علیھ وسلم ما لك یا أبا ھریرة قلت لقیت     
ت وأمي                     أبي أن ا رسول اهللا ب ال ی ت ق ا فعل ى م ك عل ا حمل ا عمر م لم ی ھ وس قال ارجع فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علی

إني أخشى أن   أبعثت أبا ھریرة بنعلیك من لقي یشھد أن ال إلھ إال اهللا مستیقنا بھا قلبھ بشره بالجنة قال نعم قال     فال تفعل ف
  یتكل الناس علیھا فخلھم یعملون قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فخلھم 

    
ي اهللا              ] ٣٢ [  ك أن نب ن مال س ب دثنا أن ال ح ادة ق ن قت ي ع حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن ھشام قال حدثني أب

ك           صلى اهللا علیھ وسلم ومعاذ بن جبل ردیفھ على الرحل قال یا    ال لبی اذ ق ا مع ال ی ك رسول اهللا وسعدیك ق ال لبی اذ ق مع
ده                  دا عب ھ إال اهللا وأن محم شھد أن ال إل د ی ن عب ا م ال م ك رسول اهللا وسعدیك ق ال لبی اذ ق رسول اهللا وسعدیك قال یا مع

أخ                وا ف ال إذا یتكل شروا ق اس فیستب ا الن ر بھ ال أخب د    ورسولھ إال حرمھ اهللا على النار قال یا رسول اهللا أف اذ عن ا مع بر بھ
  موتھ تأثما 



 ٥٧٤

ن       حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا سلیمان یعني بن      ] ٣٣[  ود ب دثني محم ال ح ك ق ن مال المغیرة قال حدثنا ثابت عن أنس ب
شيء         الربیع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدینة فلقیت عتبان فقلت حدیث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض ال

لى اهللا علیھ وسلم أني أحب أن تأتیني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى اهللا   فبعثت إلى رسول اهللا ص    
ره        ك وكب م ذل م أسندوا عظ علیھ وسلم ومن شاء اهللا من أصحابھ فدخل وھو یصلي في منزلي وأصحابھ یتحدثون بینھم ث

لم الصالة      إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنھ دعا علیھ فھلك وودوا أنھ أصابھ شر فق       ھ وس ضى رسول اهللا صلى اهللا علی
ھ إال اهللا                د أن ال إل شھد أح ال ال ی ھ ق ي قلب وقال ألیس یشھد أن ال إلھ إال اهللا وأني رسول اهللا قالوا إنھ یقول ذلك وما ھو ف

  وأني رسول اهللا فیدخل النار أو تطعمھ قال أنس فأعجبني ھذا الحدیث فقلت البني اكتبھ فكتبھ 
    

ھ عمي           ح ] ٣٣ [  دثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بھز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أن
ھ              لم وجاء قوم ھ وس فأرسل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول اهللا صلى اهللا علی

  ث سلیمان بن المغیرة ونعت رجل منھم یقال لھ مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حدی
ن      ] ٩١[  ن مسھر ع حدثنا منجاب بن الحارث التمیمي وسوید بن سعید كالھما عن علي بن مسھر قال منجاب أخبرنا ب

ال             ھ مثق ي قلب د ف ار أح دخل الن لم ال ی ھ وس األعمش عن إبراھیم عن علقمة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا علی
   الجنة أحد في قلبھ مثقال حبة خردل من كبریاءحبة خردل من إیمان وال یدخل

  
  :وروى أحمد بن حنبل

  
   َحدََّثَنا َبْھٌز َحدََّثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن اْلُمِغیَرِة َحدََّثَنا َثاِبٌت َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك- ١١٩٣٦

ي            َأنَّ ِعْتَباَن اْشَتَكى َعْیَنُھ َفَبَعَث ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ       اَل َصلِّ ِف ِھ َتَع وَل اللَّ ا َرُس اَل َی اَبُھ َق ا َأَص ُھ َم َذَكَر َل َعَلْیِھ َوَسلََّم َف
لَّ      ِھ َص ُھ  َبْیِتي َحتَّى َأتَِّخَذُه ُمَصلى َقاَل َفَجاَء َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَمْن َشاَء اللَُّھ ِمْن َأْصَحاِبِھ َفَقاَم َرُسوُل اللَّ ى اللَّ

َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَصلِّي َوَأْصَحاُبُھ َیَتَحدَُّثوَن َبْیَنُھْم َفَجَعُلوا َیْذُكُروَن َما َیْلَقْوَن ِمْن اْلُمَناِفِقیَن َفَأْسَنُدوا ُعْظَم َذِلَك ِإَلى َماِلِك ْبِن ُدَخْیَشٍم 
ْن     َفاْنَصَرَف َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ    َو ِم ا ُھ ى َوَم  َوَقاَل َأَلْیَس َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل َقاِئٌل َبَل

ھِ      وُل اللَّ ْدُخَل       َقْلِبِھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن َشِھَد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنِّي َرُس ْن َی اَل َل اُر َأْو َق ُھ النَّ ْن َتْطَعَم  َفَل
  النَّاَر

  
   َحدََّثَنا ُمَؤمٌَّل َحدََّثَنا َحمَّاٌد َعْن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس- ١٢٣٢٦

اَل فِ          ي َداِري َأْو َق لَّْیَت ِف َت َص ْو ِجْئ ِھ َل وَل اللَّ ْسِجًدا     َأنَّ ِعْتَباَن ْبَن َماِلٍك َذَھَب َبَصُرُه َفَقاَل َیا َرُس َصلَّاَك َم ْذُت ُم ي َلاتََّخ ي َبْیِت
اَل         لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص َفَجاَء النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَصلَّى ِفي َداِرِه َأْو َقاَل ِفي َبْیِتِھ َواْجَتَمَع َقْوُم ِعْتَباَن ِإَلى النَِّب

ا   َفَذَكُروا َماِلَك ْبَن الدُّ  ْشَھُد َأْن َل ْخُشِم َفَقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَُّھ َوِإنَُّھ ُیَعرُِّضوَن ِبالنَِّفاِق َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَلْیَس َی
  َلا َیُقوُلَھا َعْبٌد َصاِدٌق ِبَھا ِإلَّا ُحرَِّمْت َعَلْیِھ النَّاُرِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َقاُلوا َبَلى َقاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه 

  
ٍب             - ١٤٩٠٢ ُن َحْنَط ُب ْب دََّثِني اْلُمطَِّل  َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ َیْعِني اْبَن ُمَباَرٍك َقاَل َأْخَبَرَنا اْلَأْوَزاِعيُّ َقاَل َح

   َقاَل َحدََّثِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َعْمَرَة اْلَأْنَصاِريُّ َحدََّثِني َأِبي َقاَلاْلَمْخُزوِميُّ
ُھ                  لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ اُس َرُس َتْأَذَن النَّ َصٌة َفاْس اَس َمْخَم اَب النَّ َزاٍة َفَأَص ي َغ لََّم ِف ِھ  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس َعَلْی

مَّ           َوَسلََّم ِفي َنْحِر َبْعِض ُظُھوِرِھْم َوَقاُلوا ُیَبلُِّغَنا اللَُّھ ِبِھ َفَلمَّا َرَأى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْد َھ
ا          َأْن َیْأَذَن َلُھْم ِفي َنْحِر َبْعِض َظْھِرِھْم َقاَل َیا َرُسو      َت َی ْن ِإْن َرَأْی ا َوَلِك ا َأْرَجاًل ًدا ِجَیاًع ْوَم َغ ا اْلَق ُن َلِقیَن َل اللَِّھ َكْیَف ِبَنا ِإَذا َنْح

اَرَك وَ          اَل     َرُسوَل اللَِّھ َأْن َتْدُعَو َلَنا ِبَبَقاَیا َأْزَواِدِھْم َفَتْجَمَعَھا ُثمَّ َتْدُعَو اللََّھ ِفیَھا ِباْلَبَرَكِة َفِإنَّ اللََّھ َتَب َدْعَوِتَك َأْو َق ُیَبلُِّغَنا ِب اَلى َس َتَع
ْوَق                اِم َوَف ْن الطََّع ِة ِم وَن ِباْلَحْثَی اُس ُیِجیُئ َل النَّ ْم َفَجَع ا َأْزَواِدِھ لََّم ِبَبَقاَی ِھ َوَس َسُیَباِرُك َلَنا ِفي َدْعَوِتَك َفَدَعا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

مَّ         َذِلَك َوَكاَن َأْعَلاُھْم مَ    ْدُعَو ُث ُھ َأْن َی اَء اللَّ ا َش َدَعا َم ْن َجاَء ِبَصاٍع ِمْن َتْمٍر َفَجَمَعَھا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُثمَّ َقاَم َف
ِھ   َدَعا اْلَجْیَش ِبَأْوِعَیِتِھْم َفَأَمَرُھْم َأْن َیْحَتُثوا َفَما َبِقَي ِفي اْلَجْیِش ِوَعاٌء ِإلَّا َملَ    ُھ َعَلْی ُئوُه َوَبِقَي ِمْثُلُھ َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ

ا       ُھ النَّ ْوَم  َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َفَقاَل َأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّھ َلا َیْلَقى اللََّھ َعْبٌد ُمْؤِمٌن ِبِھَما ِإلَّا ُحِجَبْت َعْن ُر َی
  اْلِقَیاَمِة



 ٥٧٥

ْن        - ١٥١٧٩ صَّْلِت َع ِن ال  َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َقاَل َأْخَبَرَنا َبْكُر ْبُن ُمَضَر َعِن اْبِن اْلَھاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِھیَم َعْن َسِعیِد ْب
  ُسَھْیِل اْبِن اْلَبْیَضاِء َقاَل
َن            َبْیَنَما َنْحُن ِفي َسَفٍر َمَع       َھْیُل اْب ا ُس لََّم َی ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَأَنا َرِدیُفُھ َفَقاَل َرُس

ُھ  اْلَبْیَضاِء َوَرَفَع َصْوَتُھ َمرََّتْیِن َأْو َثَلاًثا ُكلُّ َذِلَك ُیِجیُبُھ ُسَھْیٌل َفَسِمَع النَّاُس َصوْ   َت َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَظنُّوا َأنَّ
ِھَد            ْن َش ُیِریُدُھْم َفُحِبَس َمْن َكاَن َبْیَن َیَدْیِھ َوَلِحَقُھ َمْن َكاَن َخْلَفُھ َحتَّى ِإَذا اْجَتَمُعوا َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنَُّھ َم

  َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َحرََّمُھ اللَُّھ َعَلى النَّاِر َوَأْوَجَب َلُھ اْلَجنََّةَأْن 
َھْیِل                 ْن ُس صَّْلِت َع ِن ال ِعیِد ْب ْن َس َراِھیَم َع َن ِإْب ي اْب َحدََّثَنا َھاُروُن َحدََّثَنا اْبُن َوْھٍب َقاَل َحْیَوُة َحدََّثِني اْبُن اْلَھاِد َعْن ُمَحمٍَّد َیْعِن

  ْبِن اْلَبْیَضاِء ِمْن َبِني َعْبِد الدَّاِر َقاَل َبْیَنَما َنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفَذَكَر َمْعَناُها
  

دُِّث      - ١٥٢٧٩ ي ُیَح ِمْعُت َأِب ِن          َحدََّثِني َأِبي َعْن َیْعُقوَب ْبِن ِإْبَراِھیَم الزُّْھِريِّ َقاَل َس ِد ْب ْن ُمَحمَّ اِد َع َن اْلَھ ي اْب َد َیْعِن ْن َیِزی َع
  ِإْبَراِھیَم ْبِن اْلَحاِرِث َعْن ُسَھْیِل اْبِن َبْیَضاَء َأنَُّھ َقاَل

ا             َضاَء َراِفًع َن َبْی َھْیُل اْب ْن       َناَدى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َذاَت َلْیَلٍة َوَأَنا َرِدیُفُھ َیا ُس ِمَع َم ى َس َراًرا َحتَّ ْوَتُھ ِم ا َص  ِبَھ
َخْلَفَنا َوَأَماَمَنا َفاْجَتَمُعوا َوَعِلُموا َأنَُّھ ُیِریُد َأْن َیَتَكلََّم ِبَشْيٍء ِإنَُّھ َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َأْوَجَب اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َلُھ ِبَھا اْلَجنََّة َوَأْعَتَقُھ     

  النَّاِرِبَھا ِمْن 
ِن        َھْیِل اْب ْن ُس صَّْلِت َع َحدََّثَنا َھاُروُن َحدََّثَنا اْبُن َوْھٍب َقاَل َحْیَوُة َحدََّثِني َیِزیُد ْبُن اْلَھاِد َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِھیَم َعْن َسِعیِد ْبِن ال

  َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَذَكَر َمْعَناُهاْلَبْیَضاِء ِمْن َبِني َعْبِد الدَّاِر َقاَل َبْیَنَما َنْحُن ِفي َسَفٍر 
  

ِن                     - ١٥٨٨٥ ِع ْب ِع َأْو الرَِّبی ِن الرَِّبی وِد ْب ْن َمْحُم ِريِّ َع ِن الزُّْھ َسْیٍن َع ُن ُح ْفَیاُن ْب ا ُس اَل َأْخَبَرَن اُروَن َق  َقاَل َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن َھ
   َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َقاَلَمْحُموٍد َشكَّ َیِزیُد

ْأِتَي                َأْلُتُھ َأْن َی ُة َوَس َواِدي َوالظُّْلَم َذا اْل َك َھ َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت ِإنِّي َرُجٌل َضِریُر اْلَبَصِر َوَبْیِني َوَبْیَن
َف              َفُیَصلَِّي ِفي َبْیِتي َفَأتَِّخَذ ُمَصلَّ     َأَتْوُه َوَتَخلَّ َصاُر َف ِھ اْلَأْن َساَمَعْت ِب ُر َفَت ٍر َوُعَم و َبْك َو َوَأُب اَء ُھ َل َفَج اُه ُمَصلى َفَوَعَدِني َأْن َیْفَع

َم      َرُجٌل ِمْنُھْم ُیَقاُل َلُھ َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِن َوَكاَن ُیَزنُّ ِبالنَِّفاِق َفاْحَتَبُسوا َعَلى َطَعاٍم َفَتَذاَكُروا  ْد َعِل ا َوَق َف َعنَّ ا َتَخلَّ  َبْیَنُھْم َفَقاُلوا َم
ا       ُھ َأَم َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َزاَرَنا ِإلَّا ِلِنَفاِقِھ َوَرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَصلِّي َفَلمَّا اْنَصَرَف َقاَل َوْیَح

  ا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ ِبَھا ُمْخِلًصا َفِإنَّ اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم النَّاَر َعَلى َمْن َشِھَد ِبَھاَشِھَد َأْن َل
  

اَن      - ١٥٨٨٦ ْن ِعْتَب ِع َع ُھ     َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد اْلَأْعَلى ْبُن َعْبِد اْلَأْعَلى َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْھِريِّ َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَِّبی ٍك َأنَّ ِن َماِل ْب
  َقاَل

اَل               ْسِجًدا َفَق ُذُه َم ي َأتَِّخ ي َبْیِت اٍن ِف ي َمَك َصلَِّي ِف ْأِتَیِني َفُت بُّ َأْن َت ْوِمي َفُأِح َیا َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّ السُُّیوَل َتُحوُل َبْیِني َوَبْیَن َمْسِجِد َق
ا  َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َسَنْفعَ       ُل َقاَل َفَلمَّا َأْصَبَح َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َغَدا َعَلى َأِبي َبْكٍر َفاْسَتْتَبَعُھ َفَلمَّ

لََّم  َدَخَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأْیَن ُتِریُد َفَأَشْرُت َلُھ ِإَلى َناِحَیٍة ِمْن اْلَبْیِت َفقَ  اَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
َأ                       وَن َفاْمَتَل وا َیُثوُب ِة َفَجَعُل َل اْلَقْرَی ي َأْھ دَّاِر َیْعِن ُل ال َسِمَع َأْھ َنْعَناُه َف ٍر َص ى َخِزی ْسَناُه َعَل َفُصِفْفَنا َخْلَفُھ َفَصلَّى ِبَنا َرْكَعَتْیِن َوَحَب

ا             اْلَبْیُت َفَقاَل َرُجٌل مِ    لََّم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اِفِقیَن َفَق ْن اْلُمَن ٌل َذاَك ِم اَل َرُج ْن اْلَقْوِم َأْیَن َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِم َفَق
ُھ          َتُقوُلُھ َیُقوُل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَھا َوْجَھ اللَِّھ َقاَل َأمَّا َنْحُن َفَنَرى َوجْ   لَّى اللَّ ِھ َص وُل اللَّ اَل َرُس اِفِقیَن َفَق ى اْلُمَن ُھ ِإَل ُھ َوَحِدیَث َھ

وُل اللَّ       لَّى  َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتُقوُلُھ َیُقوُل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َفَقاَل َرُس ِھ َص
  اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلِئْن َواَفى َعْبٌد َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُقوُل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ ِإلَّا ُحرَِّم َعَلى النَّاِر

 َأُظنُّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َھَذا َقاَل َفُقْلُت َلِئْن َرَجْعُت َفَقاَل َمْحُموٌد َفَحدَّْثُت ِبَذِلَك َقْوًما ِفیِھْم َأُبو َأیُّوَب َقاَل َما     
دََّثَنا     َوِعْتَباُن َحيٌّ َلَأْسَأَلنَُّھ َفَقِدْمُت َوُھَو َأْعَمى َوُھَو ِإَماُم َقْوِمِھ َفَسَأْلُتُھ َفَحدََّثِني َكَما َحدََّثِني َأوََّل َمرٍَّة َوَكاَن ِعتْ       اَل َح ْدِریا َق اُن َب َب

ِھ              ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يَّ َص ُت النَِّب اَل َأَتْی ٍك َق ِن َماِل اَن ْب ْن ِعْتَب ِع َع َعْبُد الرَّزَّاِق َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْھِريِّ َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَِّبی
ْم    َوَسلََّم َفُقْلُت ِإنِّي َقْد َأْنَكْرُت َبَصرِ      اِر َوَل ى النَّ ي َفَذَكَر َمْعَناُه ِإلَّا َأنَُّھ َقاَل َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِن َوُربََّما َقاَل الدَُّخْیِشِن َوَقاَل ُحرَِّم َعَل

  َیُقْل َكاَن َبْدِریا
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ِر      َقاَل َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل َحدََّثَنا َجِریٌر َیْعِني اْبَن َحاِزمٍ      - ١٥٨٨٧ و َبْك دََّثِني َأُب اَل َح  َعْن َعِليِّ ْبِن َزْیِد ْبِن ُجْدَعاَن َق
  ْبُن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل

َذا   َقِدَم َأِبي ِمْن الشَّاِم َواِفًدا َوَأَنا َمَعُھ َفَلِقیَنا َمْحُموَد ْبَن الرَِّبیِع َفَحدََّث َأِبي َحِدیًثا َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َقاَل َأِبي أَ    ْظ َھ ْي ُبَنيَّ اْحَف
ْن               َسَأْلَناُه َع اَل َف ى َق ْیٌخ َأْعَم يٌّ َوِإَذا َش َو َح ِإَذا ُھ ُھ َف َسَأْلَنا َعْن ِة َف اْلَحِدیَث َفِإنَُّھ ِمْن ُكُنوِز اْلَحِدیِث َفَلمَّا َقَفْلَنا اْنَصَرْفَنا ِإَلى اْلَمِدیَن

َتِطیُع     اْلَحِدیِث َفَقاَل َنَعْم َذَھَب َبَصِري َعَلى عَ    ا َأْس َصِري َوَل َب َب ْھِد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َذَھ
ِد     الصََّلاَة َخْلَفَك َفَلْو َبوَّْأَت ِفي َداِري َمْسِجًدا َفَصلَّْیُت ِفیِھ َفَأتَِّخُذُه ُمَصلى َقاَل َنَعْم َفِإنِّي َغاٍد َعَلْیَك غَ       ْن اْلَغ لَّى ِم ا َص ًدا َقاَل َفَلمَّ

َغ       َس َوَبَل َبَس َأْو َجَل مَّ َح اْلَتَفَت ِإَلْیِھ َفَقاَم َحتَّى َأَتاُه َفَقاَل َیا ِعْتَباُن َأْیَن ُتِحبُّ َأْن ُأَبوَِّئ َلَك َفَوَصَف َلُھ َمَكاًنا َفَبوََّأ َلُھ َوَصلَّى ِفیِھ ُث
َرُھْم      َمْن َحْوَلَنا ِمْن اْلَأْنَصارِ    یَُّروا َأْم ى َص رِِّھْم َحتَّ  َفَجاُءوا َحتَّى ُمِلَئْت َعَلْیَنا الدَّاُر َفَذَكُروا اْلُمَناِفِقیَن َوَما َیْلُقوَن ِمْن َأَذاُھْم َوَش

ُروا     ِإَلى َرُجٍل ِمْنُھْم ُیَقاُل َلُھ َماِلُك ْبُن الدُّْخُشِم َوَقاُلوا ِمْن َحاِلِھ َوِمْن َحاِلِھ َوَرُسوُل اللَّ     ا َأْكَث اِكٌت َفَلمَّ لََّم َس ِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
ِذي َبَعَثنِ               اَل َوالَّ ُھ َق ُھ َلَیُقوُل اُلوا ِإنَّ ِة َق ي الثَّاِلَث اَن ِف ا َك ُھ َفَلمَّ ي َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَلْیَس َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَّ

  ِباْلَحقِّ َلِئْن َقاَلَھا َصاِدًقا ِمْن َقْلِبِھ َلا َتْأُكُلُھ النَّاُر َأَبًدا َقاُلوا َفَما َفِرُحوا ِبَشْيٍء َقطُّ َكَفَرِحِھْم ِبَما َقاَل
  

   الرَِّبیِع َعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك َقاَل َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْنَبَأَنا َمْعَمٌر َعِن الزُّْھِريِّ َقاَل َحدََّثِني َمْحُموُد ْبُن- ٢٢٦٥٥
َت                   َك ِجْئ َوِدْدُت َأنَّ ْسِجِدي َفَل ْیَن َم ي َوَب وُل َبْیِن سُُّیوُل َتُح َصِري َوال ْرُت َب ْد َأْنَك ي َق ُت ِإنِّ لََّم َفُقْل ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأَتْیُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَّ

َتْتَبَعُھ          َفَصلَّْیَت ِفي َبْیِتي َمَكاًنا َأتَّخِ     ٍر َفاْس ي َبْك ى َأِب رَّ َعَل اَل َفَم ُھ َق ُذُه َمْسِجًدا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْفَعُل ِإْن َشاَء اللَّ
رْ               لَِّي َفَأَش ُد َأْن ُأَص َن ُتِری اِئٌم َأْی َو َق اَل َوُھ يَّ َفَق َدَخَل َعَل ٍر         َفاْنَطَلَق َمَعُھ َفاْسَتْأَذَن َف ى َخِزی ْسُتُھ َعَل مَّ َحَب اَل ُث ُد َق ُث ُأِری ُھ َحْی ُت َل

اَل       ا َق ُشِن َوُربََّم ُن الدُّْخ َصَنْعَناُه َلُھ َقاَل َفَسِمَع َأْھُل اْلَواِدي َیْعِني َأْھَل الدَّاِر َفَثاُبوا ِإَلْیِھ َحتَّى اْمَتَلَأ اْلَبْیُت َفَقاَل َرُجٌل َأْیَن َماِلُك ْب
الدَُّخْیِشِن َفَقاَل َرُجٌل َذاَك َرُجٌل ُمَناِفٌق َلا ُیِحبُّ اللََّھ َوَلا َرُسوَلُھ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلا َتُقوُل ُھَو َیُقوُل َلا  َماِلُك ْبُن   

ِھ      ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ اللَِّھ َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َأمَّ    ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص اَل النَِّب ا َنْحُن َفَنَرى َوْجَھُھ َوَحِدیَثُھ ِإَلى اْلُمَناِفِقیَن َفَق
وَ                 ْن ُی اَل َفَل ِھ َق وَل اللَّ ا َرُس ى َی اَل َبَل ِھ َق َھ اللَّ ِة    َوَسلََّم َأْیًضا َلا َتُقوُل ُھَو َیُقوُل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْج ْوَم اْلِقَیاَم ٌد َی اِفَي َعْب

وَب      و َأیُّ یِھْم َأُب ًرا ِف ِدیِث َنَف َذا اْلَح دَّْثُت ِبَھ وٌد َفَح اَل َمْحُم اِر َق ى النَّ رَِّم َعَل ا ُح ِھ ِإلَّ َھ اللَّ َذِلَك َوْج ي ِب ُھ َیْبَتِغ ا اللَّ َھ ِإلَّ ا ِإَل وُل َل َیُق
ُت      اْلَأْنَصاِريُّ َفَقاَل َما َأُظنُّ َرُسوَل اللَّ      َأَلُھ َفَرَجْع اَن َأْن َأْس ى ِعْتَب ُت ِإَل ِھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َما ُقْلَت َقاَل َفآَلْیُت ِإْن َرَجْع

 َھَذا اْلَحِدیِث َفَحدََّثِنیِھ َكَما َحدََّثِنیِھ َأوََّل ِإَلْیِھ َفَوَجْدُتُھ َشْیًخا َكِبیًرا َقْد َذَھَب َبَصُرُه َوُھَو ِإَماُم َقْوِمِھ َفَجَلْسُت ِإَلى َجْنِبِھ َفَسَأْلُتُھ َعْن
  َمرٍَّة

َقاَل َمْعَمٌر َفَكاَن الزُّْھِريُّ ِإَذا َحدََّث ِبَھَذا اْلَحِدیِث َقاَل ُثمَّ َنَزَلْت َفَراِئُض َوُأُموٌر َنَرى َأنَّ اْلَأْمَر اْنَتَھى ِإَلْیَھا َفَمْن اْسَتَطاَع َأْن َلا       
  َلا َیْفُتْرَیْفُتَر َف

  

ع ا     - ي دخول الجمی ؤمنین      أما بالنسبة لعقیدة الزرادشتیین ف ي الم ا ف دم تأثیرھ ع ع ار م نھم      لن ا م د لھ اس محم رى اقتب ، فن
  :مباشرة

ِضّیًا         { ًا َمْق َذُر ال     ) ٧١(َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَھا َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتم ْوا َوَن ِذیَن اتََّق ي الَّ مَّ ُنَنجِّ ًا    ُث ا ِجِثّی اِلِمیَن ِفیَھ : مریم } )٧٢(ظَّ
٧٢-٧١  

  

  :وروى البخاري
  

 َحدََّثَنا َعِليٌّ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َقاَل َسِمْعُت الزُّْھِريَّ َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َعْن النَِّبيِّ -  ١٢٥١
  }َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا{لََّم َقاَل َلا َیُموُت ِلُمْسِلٍم َثَلاَثٌة ِمْن اْلَوَلِد َفَیِلَج النَّاَر ِإلَّا َتِحلََّة اْلَقَسِم َقاَل َأُبو َعْبد اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

  

  :وروى مسلم
  

ي         ] ٢٤٩٦ [  ن جریج أخبرن ن       حدثني ھارون بن عبد اهللا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ب ھ سمع جابر ب ر ان و الزبی أب
ن              ار ان شاء اهللا م دخل الن د حفصة ال ی ول عن لم یق ھ وس عبد اهللا یقول أخبرتني أم مبشر انھا سمعت النبي صلى اهللا علی
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ت حفصة           ا فقال ا رسول اهللا فانتھرھ ى ی ا   { أصحاب الشجرة أحد الذین بایعوا تحتھا قالت بل نكم إال واردھ ال  } وإن م فق
  } ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیھا جثیا {  علیھ وسلم وقد قال اهللا عز وجل النبي صلى اهللا

  
  :وروى أحمد بن حنبل

  
   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْھِديٍّ َعْن ُشْعَبَة َعِن السُّدِّيِّ َعْن ُمرََّة َعْن َعْبِد اللَِّھ َقاَل-  ٣٩١٨

  }ا َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھ{ 
َقاَل َیْدُخُلوَنَھا َأْو َیِلُجوَنَھا ُثمَّ َیْصُدُروَن ِمْنَھا ِبَأْعَماِلِھْم ُقْلُت َلُھ ِإْسَراِئیُل َحدََّثُھ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َنَعْم ُھَو 

  ا َمْعَناُهَعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْو َكَلاًما َھَذ
  

   َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َعْن ِإْسَراِئیَل َعْن السُّدِّيِّ َعْن ُمرََّة َعْن َعْبِد اللَِّھ-  ٣٩٢٧
  }َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا { 

  مَّ َیْصُدُروَن َعْنَھا ِبَأْعَماِلِھْمَقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیِرُد النَّاُس النَّاَر ُكلُُّھْم ُث
  

   َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َأِبي ُسْفَیاَن َعْن َجاِبٍر َعْن ُأمِّ ُمَبشٍِّر َعْن َحْفَصَة َقاَلْت- ٢٥٢٣٥
 َأْن َلا َیْدُخَل النَّاَر ِإْن َشاَء اللَُّھ َأَحٌد َشِھَد َبْدًرا َواْلُحَدْیِبَیَة َقاَلْت َفُقْلُت َأَلْیَس َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي َلَأْرُجو

  اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َیُقوُل
  }َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا { 

  َقاَل َفَسِمَعْتُھ َیُقوُل
  }ظَّاِلِمیَن ِفیَھا ِجِثیا ُثمَّ ُنَنجِّي الَِّذیَن اتََّقْوا َوَنَذُر ال{ 

   َحدََّثَنا اْبُن ِإْدِریَس َقاَل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َعْن َأِبي ُسْفَیاَن َعْن َجاِبٍر َعْن ُأمِّ ُمَبشٍِّر اْمَرَأِة َزْیِد ْبِن َحاِرَثَة َقاَلْت- ٢٥٧٩٧
َحْفَصَة َفَقاَل َلا َیْدُخُل النَّاَر َأَحٌد َشِھَد َبْدًرا َواْلُحَدْیِبَیَة َقاَلْت َحْفَصُة َأَلْیَس اللَُّھ َكاَن َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َبْیِت 

  َعزَّ َوَجلَّ َیُقوُل
  }َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا { 

  َقاَلْت َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَمْھ
  }جِّي الَِّذیَن اتََّقْوا ُثمَّ ُنَن{ 
  

   َحدََّثَنا َحجَّاٌج َقاَل َأْخَبَرِني اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل َأْخَبَرِني َأُبو الزَُّبْیِر َأنَُّھ َسِمَع َجاِبًرا َقاَل َحدََّثْتِني ُأمُّ ُمَبشٍِّر َأنَّھا- ٢٦٠٩٦
 َحْفَصَة َیُقوُل َلا َیْدُخُل النَّاَر ِإْن َشاَء اللَُّھ ِمْن َأْصَحاِب الشََّجَرِة َأَحٌد الَِّذیَن َسِمَعْت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِعْنَد

  َباَیُعوا َتْحَتَھا َفَقاَلْت َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َفاْنَتَھَرَھا َفَقاَلْت َحْفَصُة
  }َوِإْن ِمْنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا { 

  ى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْد َقاَل اللَُّھ َعزَّ َوَجلََّفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّ
  }ُثمَّ ُنَنجِّي الَِّذیَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمیَن ِفیَھا ِجِثیا { 
  
  
  
  
  



ت يف دراسة   صفنيا رؤ سفر أخرو
  م١٧٥ق. م إىل القرن الثاين امليالدي ١٠القرن األول قبل إىل امليالد 

  
ريخ كتابته مبا يرتاوح  بني القرن األول قبل وهو من أقدم أسفار األبوكريفا فيقدَّر 

، نظرًا لوجود عناصر يهودية م١٧٥ امليالدي الثاين لقرنلربع األخري من اا إىلامليالد 
حبتة أو مسيحية أولية بدائية فيه مثل العزف على القيثارات يف اجلنازات حبسب 

وأدلة أخرى يف مواضعها، ويغيب فيه أي شذرة من املخطوطات املعثور عليها له، 
 اقتبس وقد ح حازم، فال ميكن اجلزم بيهودية أو مسيحية كاتبه.عنصر مسيحي واض

 ,Clement, Stromata السكندري يف املختارات املنوَّعة (إكليمندس) كلمنت
book 5 . 1 1 . 7 7   )كالًما قد يكون ) امليالدي الثاين القرن من األخري الربع

 أخذه غالًبا وهذا اخلامسة، السماء عن كالمه يف السفر هذاعلى حنو مرجَّح من 
حيث ال وجود هلذا الكالم يف سفر ، صفنيا رؤ سفر مناملفقود  األول النصف من

  صفنيا القانوين:
  

وقال أفالطون: "ألن اإلله مل خيلق العامل بدافع احلاجة، حبيث حيصل على التبجيل من البشر واآلهلة 
اآلخرين والشياطني، وليفوز بنوع ما من الربح من اخللق، ومنا حنن الدخان، ومن اآلهلة 

  والشياطني، أعوان جاللته".
]: "لقد خلق ٥٠ -٤٨: ٧ل بولس على حنو تعليمي للغاية يف أعمال الرسل [إصحاحولذلك قا

هللا العامل، وكل األشياء اليت  فيه، لكونه رب السماوات واألرض، هو ال يسكن يف هياكل صنعتها 



يدي الناس، كما لو كان حيتاج أي شيء، أال ترون أنه نفسه من مينح  األيدي، وال يُتعبَّد له 
". وقال زينو[ن] مؤسس املذهب الرِواقي يف كتابه اجلمهورية: ١لنَـَفَس واحلياة وكل األشياءللجميع ا

  "حيث أننا ال حنتاج إىل عمل معابد وال متاثيل، ألن ال عمل يتساوى مع اآلهلة".
ومل َخيَف أن يكتَب هذه الكلمات عينها: "لن يكون هنا احتياج لبناء املعابد. ألن املعبد ال 

ثري، وال ينبغي اعتباره مقدًسا. ألنه ال شيء يساوي الكثري، وال مقدس، والذي هو يساوي الك
عمل البنائني وامليكانيكيني". ولذلك أدرك أفالطون على حنٍو صائٍب أيًضا العاَمل على أنه هيكل 
لتايل، هلمو  ا هللا، مشريًا إىل املواطنني خبصوص موضع يف املدينة يضعون فيه أصناَمهم، فيقول: "

ال نكرِّْس من بعد أبًدا معابَد لآلهلة. ألن الذهب والفضة يف حاالت، كحالة امللكيات الفردية ويف 
خلاصة بصفنيا  املعابد هو امتالك غري عادل....إخل أليست هذه التصرحيات شبيهة 

النيب؟ "وأخذين روح الرب، وجلَبين إىل السماء اخلامسة، ورأيت مالئكًة يُْدَعْوَن 
لذهب) برو وكانت عليهم أكاليل قماشية أمراًء؛  ح القدس، وكل منهم له (حمالة 

عرش أكثر إشراقًا بسبعة أضعاف من نور الشمس املشرِقة، ويسكنون يف هياكل 
ون (ُيَسبِّحون)  العلي الفائق الوصف  .٢اخلالص، ويرمنَّ

                                                           
المعنى ١ حرة أو  س  قت أنه  ، فالنص الرسمي الذ بين أيدينا هو: أو من نسخة مختلفة يبدو 
"٤٨ : ما قاَل النَّبيُّ  ، ُن ُبيوًتا َصَنعتها األيد ماُء َعرشي، ٤٩لكنَّ َهللا العَليَّ ال َسُ : السَّ قوُل الرَّبُّ ))

اُن راحتي؟  َّ َبيٍت َتبُنوَن لي؟ بل أيَن م . أ لَّهُ ٥٠واألرُض َموِطـُئ َقَدَميَّ ُ   ؟))أما َصَنَعت َيدا هذا 
2 And he was not afraid to write in these very words: "There will be no need to build temples. For a 
temple is not worth much, and ought not to be regarded as holy. For nothing is worth much, and holy, 
which is the work of builders and mechanics." Rightly, therefore, Plato too, recognising the world as 
God's temple, pointed out to the citizens a spot in the city where their idols were to be laid up. "Let not, 
then, any one again," he says, "consecrate temples to the gods. For gold and silver in other states, in the 
case of private individuals and in the temples, is an invidious possession; and ivory, a body which has 
abandoned the life, is not a sacred votive offering; and steel and brass are the instruments of wars; but 
whatever one wishes to dedicate, let it be wood of one tree, as also stone for common temples." 
Rightly, then, in the great Epistle he says: "For it is not capable of expression, like other branches of 
study. But as the result of great intimacy with this subject, and living with it, a sudden light, like that 
kindled by a coruscating fire, arising in the soul, feeds itself." Are not these statements like those of 
Zephaniah the prophet? "And the Spirit of the Lord took me, and brought me up to the fifth heaven, 
and I beheld angels called Lords; and their diadem was set on in the Holy Spirit; and each of them had 
a throne sevenfold brighter than the light of the rising sun; and they dwelt in temples of salvation, and 
hymned the ineffable, Most High God." 



ً  يعتربهولكون كلمنت السكندري  كما نفهم من كالمه، ولو كان هذا  مقبوًال  كتا
 لفرتة تدُوِول قد كان السفر أن فالبدالنص فعًال من نفس السفر حمل الكالم، 

  .املكانة تلك ليكتسب كافٍ  حنوٍ  على طويلة زمنية
  

وجند له ذكًرا يف مرجع عتيق آخر (رمبا يعود إىل القرن السادس امليالدي) هو 
املنسوب زيًفا  Synopsis scripturae sacraeخالصة قانون األسفار املقدسة 

، حيث يضعه ضمن قائمة الكتب األبوكريفية Pseudo-Athanasiusألثناسيوس 
  املرفوضة.

  
 James Charlesworth, The Old Testament وورث تشارلز جيمس ويستدل

Pseudepigrapha, part 1   ذكربسبب  م٧٠ سنة قبل مكتوب أنه علىبنظريٍة 
 على يدل فهذا عنه، التوراة نص إىل واإلشارة مقدس كمكان سعري جلبل الِسفر
 دليل وهو سعري، منطقة يف يعيشون الذين لألدوميني معادٍ  وغري مناصر تقليد وجود
 John هركانوس يوحنا اليهودي امللك يد على هزميتهم فبعد آخر، حمتمل زمين

Hyrcanus فرتة فخالل اليهودية، منطقة شؤون يف واخنرطوا اليهود مع حتالفوا 
 مع متعايشة أو مؤيدة عواطف ازدهرت واهلريودوسيني  Antipaterأنتيباتِر[وس] 

 إىل جاؤوا األدوميني أن ٤: ٤ اليهود حروب يف املؤرخ يوسيوفس وذكر األدوميني،
لثورة  Zealotsلة ملساندة اليهود من مذهب املتحمِّسني حماو  يف أورشليم القائمني 

  م يف أيدي الروم.٧٠قبل سقوط املدينة سنة 



وقد اعتمد سفر رؤ بولس على رؤ صنفيا األقدم منه يف مواضع كثرية واقتبس 
ه نقًال عن الرتمجة  منه، فهو أقدم منه. وقد ترمجُت نصوًصا منه إىل العربية أد

 ,James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigraphaاإلجنليزية 
part 1  وما بعدها، مع مقارنتها بنصوص اإلسالم: ٥١١، ص  

  
 الرمحة ومالئكة العذاب مالئكة أشكال، و كتابة املالئكة ألعمال البَشر

  واملكافأة
  

أخرى يف  عتيقة أبوكريفية وتلمودية ومدراشيةورغم أننا ذكر هذه العقيدة من كتب 
  نرتجم هذا النص للفائدة أيًضا:، بقسم الالهوت/ املالئكة موضعه

  
وأخذين إىل فوق ٢قال مالك الرب يل: تعال، فلننظر إىل [مكان؟] الصاحلني. ١(

ومالَكْنيِ [املقصود هنا: مالكْي عذاٍب أو مالكني ٣جبل سعري، وأراين ثالثة رجال، 
جة بسببهم.  -ساقطني شيطانيني وسألت ٤لؤي] يسريان معهم يف سعادة و

م الكاهن، الذي مل  م أبناء يو املالك: "ما طبيعة هؤالء األشخاص"؟ فقال يل: إ
مث رأيت ثالثة مالئكة آخرين ٥حيفظ وصية أبيه وال حافظ على أوامر الرب". 

م الكاهن الثالثة،  وسألُت: "أيها املالك، من هؤالء"؟ فقال ٦ينوحون على أبناء يو
م مالئكة الرب القدي لصاحلني يل: "إ م يكتبون كل األفعال الصاحلة اخلاصة  ر. إ

م  بينما حيرسون بوابة اجلنة. فآخذهم (الصاحلني) من أيديهم وأجِلبُـُهم ٧يف خمطوطا



وأيًضا مالئكة ٨إىل املثول أمام الرب القدير، فيكتُب أمساءهم يف ِسْفر األحياء. 
ملشتِكي) الذي هو على األرض (شياطني، املالئكة الساقطة اخلاصة بـ) املتَِّهم (ا

م. وهم جيلسون أيًضا عند بوابة اجلنة. ٩يكتبون أيًضا  كل خطا البشر يف خمطوطا
وهم خيربون املتَّهِم (املشتِكي) وهو يكتبها يف خمطوطته لكي يتَِّهَمهم عندما يرحلون 

  ٩ -١: ٣عن العامل وينحدرون.) رؤ صفنيا 
  
ً هناك.  مث مشيت مع مالك الرب. ونظرت١( ودخل عربَه ٢أمامي ورأيُت مكا

كانت وجوهم كوجوه الفهود،   ٣آالف اآلالف ووربوات الربوات من املالئكة. 
م خارجة من أفواههم كاليت للخنازير الربية. وكانت أعينهم ممتزجة بدٍم. ٤ وأنيا
رية. وعندما ٥ يديهم أسواط (كرابيج)  وكانت شعورهم مطلقة كشعور النساء، و
م ٦أيُتهم خفُت، وسألت املالَك املاشَي معي: "ما طبيعة هؤالء؟" ر  فأجابين: "إ

تون جللب أرواح الطاحلني  ا يف هذا ٧خدم خالق كل اخلليقة والذين  ويرتكو
ٍم مرِحتلًة معهم يف اهلواء قبل أن جيلبوها ويطرحوها يف  املكان، بعد أن تقضي ثالثة أ

تـُوُا فقلُت: "أتو  ٨العقاب األبدي.  ، ال تُعِطهم السلطاَن ألن  سَُّل إليك، أيها الربُّ
إلتياِن إليَك ألنك طاهٌر أماَم ِهللا. ٩إيلَّ"  فقاَل املالُك يل: "ال َختَْف. لن أمسَح هلم 

إلتيان إليَك  ألنَّ َهللا القدير أرسلين لك ألنك طاهر أماَمه. مث أومَأ ١٠لن أمسَح هلم 
  ١٠ -١: ٤جَرْوا من أمامي.) رؤ صفنيا املالك هلم، فانسحبوا و 

  
ت العبور وذكرُت  ت بوا يشبه هذا النص بعقائده أو حىت يتطابق مع عقيدة اجلبا
يف حبث أصول أساطري اإلسالم من األبوكريفا املسيحية شواهد هذه العقيدة يف 



، واألحاديث ٤٠األعراف من نص اآلية {ال تفتح هلم أبواب السماوات} القرآن 
 )٢٥٦٠٢(و ٨٧٥٤) ٨٧٦٩(و ١٨٧٣٣) ١٨٥٣٤( امحد مسند مثل(

، وهي عقيدة وردت )٣٥٩٦٣و١٢١٨٧ شيبة أيب وابن ٢٨٧٢ ومسلم  ٢٥٠٨٩
ء الكنيسة  ت آ يف رؤ بولس ويف كثري من كتب األبوكريفا غريه ويف كتا

(من   ٩٩٨األرثوذكسية، انظر أصول أساطري اإلسالم من األبوكريفا املسيحية ص 
ء) و ت اآل (من رؤ بولس كمثال أبوكريفي). وما ذكره كاتب  ٤٧٦ -٤٧٣ كتا

م فمصدره  لروح العاصية الكافرة ثالثة أ رؤ صفنيا عن طريان مالئكة العذاب 
من األسفار  ٣١- ٣٠قرأت يف بنداهيشن زردشيت فارسي على األرجح، فقد 

م يف اجلحيم "عقاب  البهلوية أن اآلمثني يقضون يف أول مرحلة من احلساب ثالثة أ
ستا، ترمجة د. خليل عبد الرمحن ڤمن الرتمجة العربية لأل ٨٢٩، ص الليايل الثالثة"

  وفريقه.
  

ألشكال وتعامالت املالئكة اخلرافيني مع البشر املتدينني وغري  وتصورات النص
بتصورات القرآن  ةشبيهوالصاحلني والطاحلني حبسب التصور الديين املتدينني 

ا يف مواضع أخرى كثرية من كتايبَّ االثنني عن أصول أساطري  واألحاديث ُ اليت أورد
  .اإلسالم

  



يت على نصٍّ آخر يف وصف شكل الشيطان الكبري عزازيل املشتكي املتهِّم  و
 ٣للبشر، ووصف املالك إرمئيل (أو يُنَطق بتنويعات: يرمحئيل / أوريل/ يرمئيل)

املوت حسب هذا السفر، ويف التقاليد املسيحية الكنسية الالحقة  حارس هاوية
  والليتورجيات هو حارس الفردوس اجلنة ويرتبط مع القديس الرسول مسعان بطرس:

  
وجمدًَّدا استَدْرُت ومَشْيُت، ورأيُت حبًرا عظيًما. لكين اعتقدُت أنه حبٌر من املاِء. ٢، ١(

لكامل  لوحل. واكتشفُت أنه حبٌر من النار  والذي يرمي بلهٍب كثٍري ٣شبيًها 
 ،٤والذي أمواجه كربيت وقار حيرتق. وبدأت [األمواج] يف االقرتاب مين. 

ريت. فعندما رأيت ذلك ٥ سقطُت على ٦فاعتقدت أن الرب القدير قد أتى لز
خائًفا للغاية، وتضرعت إليه أن حيفَظين من هذا ٧وجهي ساجًدا له تعبًُّدا له. وكنُت 

ي (سيدي)، زبعوث (رب الك رب. فصرخُت، قائًال: "إلوي، أيها الرب، أدو
  اجلنود)، أتوسَّل إليك أن حتفَظين من هذا الكرب الذي مسَّين". 

ً يف نفس الل٨ هائًال أمامي. كان شعره مطلوقًا (أو  حظة وقفت، فرأيت شيطا
رزة للخارج وفمه كالذي لدب، وكان شعره مطلوقًا  ٤وجهه؟؟ ) مثل أسد، وأسنانه 

يبتلَعين. وعندما رأيُتُه، ٩كالذي للنساء، وكان جسده كالذي ألفعى عندما أراد أْن 
                                                           3 Jerahmeel, Jermiel, Iermihel, Eremiel, Uriel, or Oriel.  and it is spelled 

Ramiel. in 2Bar 55:3 and 63:6  He is described in that text as "the angel... who 
presides over true visions'' (55:3). In 1En 20, the spelling is Remiel. He is listed 
as one of the seven archangels; he is set over "those who rise."   في باروخ الثاني تُنَطق رامييل ويقال عنه أنه يشرف على الرؤى الحقيقية، وفي سفر إخنوخ

تلفَظ ريميل ويعدَّد ضمن المالئكة السبعة الرؤساء الخرافيين وأنه يشرف  ٢٠النسخة اإلثيوبية 
كان وجهه مثل أسد، قياًسا على هنا النص يجب أن يقول  Steindorffحسب رأي الباحث  ٤  على من سيُبعَثون.

، ففيه يرد وصف الوجه سابقًا على األسنان، Cod. Bruc. 227, 1. 6نصوص شبيهة مثل 
  وألن الجملة هنا في رؤيا صفنيا في وصف الشعر تتكرر مرة أخرى، فهناك خطأ ما أو تصحيف.



أجزاء جسدي احنلَّْت وسقطُت على وجهي وكنُت غري ١٠خفُت منه حبيث أن كل 
دير: "أنقذين من هذا الكرب،  من قادٍر على الوقوف، وصلَُّيْت أماَم الربِّ الق

أنقذت إسرائيل من يد فرعون ملك مصر،  من أنقذت سوسنة من الزعماء 
نغو من فرن النار  وعبد وميشخ الظاملني.  من أنقذت الرجاَل الثالثة شدرخ
  احملرِقة. أتضرَُّع إليَك أن تنقَذين من هذا الكرب. 

ضت واقًفا، ورأيت مالًكا عظيًما١١ واقًفا أمامي وجهه مشرقًا مثل أشعة  مث 
ٍر ذهيبٍّ على ١٢الشمس  يف جمِدها هي الكاملة يف جمدها، وكان متزنًِّرا كأمنا بز
ر. وعندما رأيته ابتهجت، ١٣صدره.  ألين ١٤كانت قدماه مثل الربونز الذائب يف 

ريت،  فقال فسقطت على وجهي، وتعبَّْدتُه. ١٥ظننت أنه الرب القدير وقد جاء لز
يل: "انتِبْه. ال تتعبَّْد يل. فأ لسُت الربَّ القديَر، بل أ املالك الكبري إرمئيل الذي 
على اهلاوية واهلاديس، الذي ُحتْبُس فيه كل األرواح منذ انتهاء الطوفان الذي أتى 

  على األرض، حىت اليوم".
فأجابين: ١٧له؟"  مث سألُت املالَك [املاشي معي]: "ما هذا املكان الذي قد جْئتُ ١٦

"إنه اهلاديس". مث سألين: "من هو [الشيطان] اهلائل الذي يقف هكذا، الذي 
".) رؤ صنفيا    ٦رأيُتُه؟" فأجابين: "هذا هو الذي يتَِّهُم البشَر يف حضرِة الربِّ

  
  ويذكر السفر مرة أخرى كتابة األعمال بنفس التصور اإلسالمي القرآين:

  
ا ٢مث نظرت فرأيته مع خمطوطة يف يده. وبدأ يف بسِطها. ١( ُ وبعدما بَسَطها، قرْأ

بلغيت، ووجدُت أن كل خطا اليت قد ارتكبُتها مكتوبة فيه، اليت فعلتها منذ شبايب 



حىت ذك اليوم. كانت كلها مكتوبة على تلك املخطوطة املخصصة يل بدون أن ٣
ا كلمة خطأ فيها. فلو ك٤يكون  ذلك ٥نت مل أُزْر مريًضا أو أرملًة، أجد هناك 

أجد ذلك مكتوً كعيب يف ٦مكتوً كعيب يف خمطوطيت. ولو مل أزر يتيًما، 
خمطوطيت. واليوم الذي مل أكن قد ُصْمُت فيه [أو] صلَّْيُت يف وقت الصالة أجده 

يف خمطوطيت. ولو أين مل أهتم ببين إسرائل يف يوم _حيث أن ٧مكتوً كتقصٍري 
حىت سقطت على وجهي وصليت للرب ذلك عيب_ أجده مكتوً يف خمطوطيت، ٨

القدير: "فلتحل عليَّ رمحُتَك ولتمُح خمطوطيت ألن رمحَتك تصُري يف كل مكان ومتألُ  
  كلَّ َمْوِضٍع".

ضُت واقًفا، فرأيُت مالًكا عظيًما (آَخَر) أمامي قائًال يل: "انتصر، واغلب  ٩ مثَّ 
لبت املتَِّهم (املُشتكي)، وقد صَعْدَت من اهلاديس واهلاوية. ألنك قد انتصرت وغ

  سوف تعبـُُر اآلَن من خالل مكاِن العبور....
وجمدًَّدا جلب يل خمطوطًة أخرى كانت مكتوبة بيده، وبدَأ يف بسِطها، ١١، ١٠

ما يتكلمان عن فوجدُت مكتوً فيها بلغيت  ن وواضح أ [...صفحتان مفقود
ا تسجيل ألفعال الرائي الصاحلة ورمبا يتلوها حمتوى املخطوطة  الثانية، واليت ينبغي أ

  صالة شكر وإعالن املالك العظيم النتصار النيب]
  

  حترمي الر –}َأْعَمىٰ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَحنُْشُرهُ { –{فهم مقَمحوَن} 
  

  جاء يف رؤ صفنيا:



وامتدَحين آالف اآلالف ٣[...]لقد ساعدوين ووضعوين يف ذلك القارب، ٢، ١(
ورأيت كل أولئك ٤وربوات الربوات من املالئكة. وارَتَدْيُت أ نفسي ثوً مالئكيا. 

ا معي. وبعُد، ٥املالئكة ُيَصلُّون. وصلَّيُت معهم.  لقد فهمت لغَتهم، اليت تكلَُّموا 
ُري والشرُّ يف فيا أبنائي، هذه هي التجربة (احملاكمة) ألنه من الضروريِّ أن يوَزَن اخل

  ٨ميزاٍن.) رؤ صفنيا 
  
مث جاَء مالٌك عظيٌم وبيده بوٌق (ُصُوٌر) ذهيبٌّ يف يده، ونفَخ فيه ثالثة مراٍت فوَق ١(

رأسي، قائًال: "تشجَّْع!  من انتصرت وغلبَت! ألنك قد انتصرت على املتَِّهم، 
عبور. ألن مكان ال٣وجنوت من اهلاوية واهلاديس. سوف تعرب اآلن من خالل ٢

امسك مكتوب يف كتاب األحياء". فأردُت أْن أُعانَِقُه، لكين مل أقدر على معانقة 
مث إنه ركض إىل كل الصاحلني، أعين إبراهيم ٤املالك العظيم ألن جمده عظيم. 

وداوود، وحتدََّث معهم كما يتحدَُّث األصدقاءُ  ٥وإخنوخ وإيليَّا٥وإسحاق ويعقوب 
  ٩صفنيا بعضهم مع البعض.) رؤ 

  
جتاه السماوات، ٢مث أتى املالُك العظيُم إيلَّ ومعه البوق الذهيب يف يده، ١( ونفخ فيه 

ا، ومن الشمال ٣فانفتحت السماوات من مكان شروق الشمس إىل مكان  غرو
اهلاديس. كانت أمواجه ٤إىل اجلنوب. ورأيُت البحر الذي كنُت قد رأيُته عند قاِع 

دِيهم مقيَّدٌة ترتفع حىت الُسُحب.  ورأيُت كل األرواح الغارقة فيه. رأيُت بعَضهم أ
                                                           

ة لالسم  ٥ ه ترجمة عر اس، األولى ش اسم إدرس وٕال ة ُعرفان في اإلسالم  العبر والثان
اس. اره إيل اعت ا  ة السم إيل ة اليونان غة الجر  مأخوذة من الص



ديهم وأرجلهم  مغلولة (مقيدَّة). فقلُت: "من هؤالء؟" فأجابين: ٥إىل رقاِِم، وأ
ورأيُت آخرين ٧ ،٦"هؤالء من ارتَشْوا وأُْعُطوا ذهًبا وفضًة حىت ضلت أرواح البشر". 

من هؤالء؟" فأجابين: "هؤالء من أقرضوا املال مغطَّْنيَ بسجادات من النار، وقلُت: "
ً يصيحون. ٨". ٦بفائدٍة، وأخذوا فوائد على الفوائد وتعجَّْبُت ٩ورأيُت أيًضا عميا

. وسأْلُت: "من هؤالء؟" فأجابين:  حينما رأيت كل هذه األعمال اخلاصة 
رون الذين مسعوا كالم هللا يف عمِل ما ١٠ني ، لكنهم مل يكونوا كامل٧"هؤالء املتَنصِّ

توبٌة (تكفٌري) هنا؟" فأجابين: "نعم". فسألُت: ١١مسعوه". وسألُته: "إذت أفليس هلم 
 -١: ١٠اليوم الذي سُيحاِسُب فيه هللاُ".) صفنيا ١٢"إىل مىت؟" فأجابين: "حىت 

١٢  
ات واقتباسات اإلسالم من ِسْفر رؤ صفنيا    ١٠و ٩إصحاحي  –من تشا

  
  }مُّْقَمُحونَ  فـَُهم{
  

َّ َجَعْلَنا {إِ ُحيتَمل هنا وجود اقتباس مباشر من رؤ صفنيا يف قول دمحم يف القرآن 
، فهذا مقتبس مباشرًة ٨} يس: ِيف َأْعَناِقِهْم أَْغَالًال َفِهَي ِإَىل اْألَْذقَاِن فـَُهم مُّْقَمُحونَ 

ديهم (ورأيُت كل األرواح الغارقة فيه. رأيت بعضهم  ٤: ١٠من قول ِسفر صفنيا  أ
م)   .مقيَّدة إىل رقا

  
ة، أضعاًفا مضاعفةعني:  ٦                                                             .فوائد مرَّ

لمة الرب. ٧ لمة هللا أو  حي:  الروح والتعبير المس ا و  الترجمة حرف



  قالوا يف تفسريها: 
  

قيل: خاشعون أذالء ال يرفعون رافعوا الرؤوس غاضُّو األبصار. و مقمحون: 
  أبصارهم. و اإلقماح: رفع الرأس وغض البصر

والقمح: رفع الراس لسف الشيء، مث يقال ...: ٣/٥٥العني معجم يف قال اخلليل 
وقمح البعري: رفع رأسه، وأقمحت البعري: شددت قمح،  :لرفع الرأس كيفما كان
تشبيه بذلك، ومثل هلم، وقصد  ]٨: يس[ ﴿مقمحون﴾ :رأسه إىل خلف. وقوله

لتأيب عن االنقياد للحق، وعن اإلذعان لقبول الرشد، والتأيب عن  إىل وصفهم 
أعناقهم ﴿إذ األغالل يف  اإلنفاق يف سبيل هللا، وقيل: إشارة إىل حاهلم يف القيامة

  ]٧١: غافر[ والسالسل﴾
ْلِكَتابِ  َكذَّبُوا {الَِّذينَ   اْألَْغَاللُ  ِإذِ ) ٧٠( يـَْعَلُمونَ  َفَسْوفَ ۖ◌  ُرُسَلَنا بِهِ  أَْرَسْلَنا َوِمبَا ِ

} )٧٢( ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  ِيف  ُمثَّ  اْحلَِميمِ  ِيف ) ٧١( ُيْسَحُبونَ  َوالسََّالِسلُ  أَْعَناِقِهمْ  ِيف 
  ٧٢ -٧٠غافر: 

  
  َأْعَمىٰ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَحنُْشرُهُ 

  
  وجاء يف القرآن: 

  
) ١٢٤( أَْعَمىٰ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَحنُْشرُهُ  َضنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ذِْكرِي َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ {

ِلكَ  قَالَ  )١٢٥( َبِصريًا ُكنتُ  َوَقدْ  أَْعَمىٰ  َحَشْرَتِين  ملَِ  َربِّ  قَالَ  تـَُنا أَتـَْتكَ  َكذَٰ َ  آ



ِلكَ ۖ◌  فـََنِسيتَـَها ِلكَ ) ١٢٦( تُنَسىٰ  اْليَـْومَ  وََكذَٰ تِ  يـُْؤِمن َوملَْ  َأْسَرفَ  َمنْ  َجنْزِي وََكذَٰ َ ِ 
  ١٢٧ -١٢٤} طه: )١٢٧( َوأَبْـَقىٰ  َأَشدُّ  اْآلِخَرةِ  َولََعَذابُ ۚ◌  رَبِّهِ 
  

ً يصيحون. ٨( ١٠ هذا مقتَبٌس مباشرًة من رؤ صفنيا وتعجَّْبُت ٩ورأيُت أيًضا عميا
. وسأْلُت: "من هؤالء؟" فأجابين:  حينما رأيت كل هذه األعمال اخلاصة 

رون الذين مسعوا كالم هللا يف عمِل ما ١٠، لكنهم مل يكونوا كاملني ٨"هؤالء املتَنصِّ
  مسعوه".)

  
  من تفسري الطربي:

  
 .أبصر به األشياءوقال آخرون. بل معناه: وقد كنت ذا بصر 

  :ذكر من قال ذلك
 

حدثين دمحم بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثين احلارث، قال: ثنا احلسن، 
  .يف الدنيا }َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا{قال: ثنا ورقاء مجيعا، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد 

 
، أن ... خلرب عنه قال أبو جعفر: والصواب من القول يف ذلك عند هللا عّز شأنه وجّل ثناؤه، عّم 

لبصر، ومل خيصص منه معىن دون معىن، فذلك على ما عمه، فإذا كان ذلك   بوصفه نفسه 
كذلك، فتأويل اآلية، قال: رّب مل حشرتين أعمى عن حجيت ورؤية األشياء، وقد كنت يف الدنيا 

  .ذا بصر بذلك كله
لمة الرب. ٨                                                            لمة هللا أو  حي:  الروح والتعبير المس ا و  الترجمة حرف



مع معاينته عظيم سلطانه، أجهل يف  }َحَشْرَتِين أَْعَمى ملَِ { فإن قال قائل: وكيف قال هذا لربه
ذلك املوقف أن يكون  أن يفعل به ما شاء، أم ما وجه ذلك؟ قيل: إن ذلك منه مسألة لربه 
يعّرفه اجلرم الذي استحق به ذلك، إذ كان قد جهله، وظّن أن ال جرم له، استحق ذلك به منه، 

تين أعمى، وقد كنت من قبل يف الدنيا بصريا وأنت ال فقال: رّب ألّي ذنب وألّي جرم حشر 
  اب.تعاقب أحدا إال بدون ما يستحق منك من العق

تـَُنا أَتـَْتكَ  َكَذِلكَ  {قَالَ :  تعاىل قوله ويل يف القول َ   })١٢٦( تـُْنَسى اْليَـْومَ  وََكَذِلكَ  فـََنِسيتَـَها آ
تـَُنا أَتـَْتكَ  َكَذِلكَ  {قَالَ  وقوله َ  {ملَِ : له للقائل حينئذ هللا قال ذكره، تعاىل يقول فـََنِسيتَـَها} آ

يت، أتتك كما أعمى فحشرتك بك، ذلك فعلت َبِصريًا} ُكْنتُ  َوَقدْ  أَْعَمى َحَشْرَتِين   وهي آ
 ا، تؤمن ومل عنها، وأعرضت فرتكتها: يقول: فنسيتها كتابه، يف بيَّنه الذي وبيانه وأدلته حججه

 فكما: يقول تـُْنَسى} اْليَـْومَ  {َكَذِلكَ : وقوله. أتتك هكذا أَتـَْتَك} {َكَذِلكَ  بقوله وعىن. تعمل ومل
تنا نسيت  وقد.النار يف فنرتكك ننساك، اليوم فكذلك عنها، وأعرضت فرتكتها الدنيا، يف آ
  .ذلك يف قلنا الذي مبثل بعضهم تـُْنَسى} فقال اْليَـْومَ  {وََكَذِلكَ  قوله معىن يف التأويل أهل اختلف

  
  سجاد أو حصري من النار

  
لصدفة_هذه الفكرة اليت وردت يف رؤ صنفيا يشبهها  القتباس أو  وتطابق  إما 

  هذا احلديث يف البخاري ومسلم وغريمها: أسلوب واسرتاتيجية التخويف_
  

  :البخاريروى 
  
 عن إسحاق أبو حدثنا عمرو بن معاوية حدثنا دمحم بن هللا عبد حدثنا )٤٢٣٤(

 هريرة أ مسع أنه مطيع ابن موىل سامل حدثين قال ثور حدثين قال أنس بن مالك



ا َغِنْمَنا البَـَقَر واِإلِبَل : يقول عنه هللا رضي بَـَر، وملَْ نـَْغَنْم َذَهًبا وَال ِفضًَّة، إمنَّ تَـَتْحَنا َخيـْ افـْ
 َِّ  َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم إىل واِدي الُقَرى، واملََتاَع واحلََواِئَط، ُمثَّ اْنَصَرفْـَنا مع َرسوِل ا

َنما هو َحيُطُّ َرْحَل  َباِب، فَبيـْ ومعُه َعْبٌد له يـَُقاُل له ِمْدَعٌم، أْهَداُه له أَحُد َبِين الضِّ
َِّ َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم إْذ َجاَءُه َسْهٌم َعائٌِر، حىتَّ أَصاَب ذلَك الَعْبَد، فـََقاَل  َرسوِل ا

َِّ َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم: َبْل، والذي نـَْفِسي ال نَّاُس: َهِنيًئا له الشََّهاَدُة، فـََقاَل َرسوُل ا
َها املََقاِسُم، لََتْشَتِعُل عليه  ، ملَْ ُتِصبـْ بَـَر ِمَن املََغامنِِ بَيِدِه، إنَّ الشَّْمَلَة الَّيت أَصابـََها َيوَم َخيـْ

رًا َفَجاَء َرُجٌل ِحَني مسَِ  َع ذلَك ِمَن النيبِّ َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم بِشرَاٍك أْو بِشرَاَكْنيِ، َ
َِّ َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم: ِشرَاٌك  ُتُه، فـََقاَل َرسوُل ا أْو  -فـََقاَل: هذا شيٌء ُكْنُت أَصبـْ

رٍ  -ِشَراَكاِن  َ  .ِمن 
  

  :)١١٥(وروى مسلم 
 الغيث أيب سامل عن الدؤيل زيد بن ثور عن أنس بن مالك عن وهب ابن أخربين قال الطاهر أبو حدثين  

 عن دمحم ابن يعين العزيز عبد حدثنا حديثه وهذا سعيد بن قتيبة وحدثنا ح هريرة أيب عن مطيع ابن موىل
 خيٍرب، إىل وسلم عليه هللا صلى النيبِّ  مع خرجنا: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن الغيث أيب عن ثور

 رسولِ  ومع الواِدي، إىل انطلقنا مث والثياَب، والطعامَ  املتاعَ  غِنمنا ورِقًا، وال ذهًبا نغَنمْ  فلم علينا هللا ففتحَ 
 نزلنا فلما الضَُّبيِب، بين من زيدٍ  بنَ  رِفاعةَ  يُدَعى ُجَذامٍ  من رجل له وهَبه له، عبدٌ  وسلم عليه هللا صلى هللا

 له هنيًئا: فقلنا حتُفه، فيه فكان بسهٍم، فرُِميَ  رحَله، ُحيلُّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولِ  عبدُ  قامَ  الوادي
 الشْمَلة إن بيِده، حممدٍ  نفسُ  والذي كال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال! هللا رسولَ   الشهادةُ 
 بِشراك رجلُ  فجاء الناُس، ففزِعَ : قال". املقاسمُ  ُتِصْبها مل خيٍرب، يومَ  الغنائمِ  من أخَذها رًا، عليه لتلَتِهبُ 

 من ِشراكٌ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. خيربٍ  يومَ  أصبتُ ! هللا رسولَ  : فقال ِشراكني، أو
  "  »رٍ  من ِشراكان أو رٍ 

    



  حترمي الر
  

وحديث سفر صفنيا ورؤ بطرس ورؤ بولس عن حترمي الر صار تقليًدا كنسيا، 
ء ذكرت بعضها يف  ت آ وهو أيًضا يف كتب تقاليد رسولية وقوانني كنسية وكتا
ء يف  ت اآل موضعه يف الباب عن املصدر من القوانني الرسولية والكنسية وكتا

خ كتاب اليهود أصول أساطري اإلسالم من األبوكريفيا امل سيحية، رغم أن أصل التا
تقرض  ألجنيب(لحبسب تعاليمه العنصرية العرباين مل حيّرِم  الر إال فيما بني اليهود 

. وقد شدََّد القرآن _ومسيحية ما ٢٠: ٢٣) التثنية بر ولكن ألخيك ال تقرض بر
ت العصر احلديث عصر احلداثة والعلوم يف أوُر الغر  بية_ على حترمي قاطع قبل وبدا

، وإن كان ذلك جيًدا يف تعامل األغنياء مع البائسني احملتاجني ومنع  واضح للر
االستغالل، إال أنه يعيق حاليا الكثري من العمليات التجارية الدولية عند كثري من 
أفراد املسلمني أو ال يستفيدون من فوائد القيمة الزمنية للمال الذي يودعونه يف 

ك املصارف والربيد حيث يرفض بعضهم بسذاجة الفوائد العتقادهم حبرمتها، البنو 
ا غري أخالقية يف جمال االقرتاض لالستثمار والتجارة وحنو ذلك، فال  وال أعتقد 
أحد سيقِرض دون فائدة وربح متشارك ألن قيمة العمالت تنخفض مع الوقت 

  لذلك هلا قيمة فائدة تعويضية مع هامش ربح.
  

َ  َُْكُلونَ  ِذينَ {الَّ  ۚ◌  اْلَمسِّ  ِمنَ  الشَّْيطَانُ  يـََتَخبَّطُهُ  الَِّذي يـَُقومُ  َكَما ِإالَّ  يـَُقوُمونَ  َال  الرِّ
ِلكَ  َنـَُّهمْ  ذَٰ َا قَاُلوا ِ َ  ِمْثلُ  اْلبَـْيعُ  ِإمنَّ َُّ  َوَأَحلَّ ۗ◌  الرِّ َ  َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  ا  َجاَءهُ  َفَمنۚ◌  الرِّ

َِّ  ِإَىل  َوأَْمرُهُ  َسَلفَ  َما فـََلهُ  فَانتَـَهىٰ  رَّبِّهِ  مِّن َمْوِعظَةٌ   َأْصَحابُ  فَُأولَِٰئكَ  َعادَ  َوَمنْ ۖ◌  ا



َُّ  َميَْحقُ ) ٢٧٥( َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ ۖ◌  النَّارِ  َ  ا َُّ ۗ◌  الصََّدقَاتِ  َويـُْرِيب  الرِّ  حيُِبُّ  َال  َوا
  ٢٧٦ -٢٧٥} البقرة:  )٢٧٦( أَثِيمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ 
  

 َ َ  َُْكُلوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها { ََّ  َواتـَُّقواۖ◌  مَُّضاَعَفةً  َأْضَعافًا الرِّ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  ا
  ١٣١: عمران آل)} ١٣١( لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدَّتْ  الَِّيت  النَّارَ  َواتـَُّقوا) ١٣٠(
  
ُتم َوَما{ ً  مِّن آتـَيـْ َِّ  ِعندَ  يـَْربُو َفَال  النَّاسِ  أَْمَوالِ  ِيف  لِّيَـْربـُوَ  رِّ ُتم َوَماۖ◌  ا  زََكاةٍ  مِّن آتـَيـْ

َِّ  َوْجهَ  تُرِيُدونَ    ٣٩: الروم)} ٣٩( اْلُمْضِعُفونَ  ُهمُ  فَُأولَِٰئكَ  ا
  

  مكان املرور أو العبور
  
لكنه يذكر ستا الزردشيت، ڤات اخلاص بكتاب األڤهنا ال يذكر الِسفر جسر جنيو 

على حنو مشابه حبرًا من النار جيب على الكل عبوره وهو تصور شبيه جدا بدخول 
{وإن منكم ستا الزردشيت والقرآن ڤالكل إىل النار وجناة املتدينني منها كما ورد يف األ

واألحاديث املنسوبة إىل دمحم عند السنة والشيعة االثناعشرية ، وشبيه  إال واردها}
الصراط يف األحاديث اإلسالمية حيث يسقط البعض يف النار وال أيًضا بوصف 

يتمكنون من العبور، لكن كالم األحاديث جاء عن أجساد مبتَعثة من املوت، أما 
ردة اخلرافية فمستشَكل  كالم سفر رؤ صفنيا عن أيدي ورقاب وأرجل لألرواح ا

  ومتناقض مع املنطق والعقل.



ا تكون بال ضرر على وقد وردت الفكرة الزردشتية ح ول دخول الكل اجلحيم وأ
 كتبه الذي املسيح قيامة كتاب بعنوان قبطي أبوكريفي سفر املؤمنني أيًضا يف

 Sir E. A. Wallis انظر برثوملاوس، أسئلة أو إجنيل غري وهو االرسول، برثوملاوس
Budge, Coptic Apocrypha in the dialect of Upper Egypt, 1913 

مجيت لفقرات منه يف (أصول أساطري اإلسالم من األبوكريفا املسيحية راجع تر 
ء الكنيسة) ص    .٥٣٧واهلرطقات وكتبات آ

  
  هذا يعود أصله إىل أسطورة إسخاتولوجية [أخروية] زردشتية:و 
  

سنا [هاييت]    ستا:ڤمن الرتمجة العربية لأل ٩٤، ص٩: ٥١يف 
  
رك احلمراء ومعدنك  ما هو اجلزاء الذي ستمنحه لكال الطرفني -٩ بوساطة 

املنصهر، أعطنا إشارة عن ذلك يف أرواحنا، ما جيلب الدمار للشرير، والربكات 
  للصاحل.

  
سنا    ٦٨، ص٧: ٣٢ويف 

  
إنَك املدرُك  آهورامازاد ما يرتكه هؤالء املذنبون خلفهم. ال تدْع نصريًا لَك -٧

  تبار املعدن املنصهر. يطلب املكافأة اليت لن يناهلا إنساٌن إال بعد اخ



ا التفاسري املتأخرة البهلوية وغريها خيرج الصاحلون من اجلحيم سليمني  كما فسر
، انظر ٣٤و ٣٠كما ورد مثًال يف بنداهيشن (خلق أسس الكون) الفصلني   وآمنني.

لوية عليها، صڤالرتمجة العربية لأل ، ترمجة د.خليل عبد الرمحن ٨٢٩ستا وملحقات 
 سيصهران واإلله النار بعدها"دمشق.  -سور -دار روافد للثقافة والفنون -وفريقه
 مث ومن. النهر مثل األرض على سيجري والذي ووالتالل، اجلبال يف الذي املعدن

 هذا سيكون. تطهروالي املنصهر املعدن هذا يف الدخول على البشر كل سيجربان
 إىل لنسبة أما دافئ، حليب يف كالسري الصاحل لإلنسان لنسبة املنصهر املعدن

  ٣٠" من بنداهيشن .متاًما املنصهر املعدن يف ماشًيا اآلمث فسيكون اإلنسان
  

(جمهول التأريخ، ما بني القرنني الرابع وأوائل  Vision of Ezraمن الشواهد فقط: عزرا الالتيين 
  الثاين عشر امليالدي)

  
رؤ  Vision of Ezraمسيحي التيين جمهول التأريخ بعنوان -ويف سفر أبوكريفي مسيحي أو لنقل يهو

رخيه على  عزرا، وهو غري سفر عزرا الرابع الالتيين القدمي الشهري، فهذا الذي نتكلم عنه ترتاوح تقديرات 
مدى زمين واسع مبا بني القرن الرابع امليالدي وحىت أوائل القرن الثاين عشر امليالدي، فلذلك ال نعتمده  

ستا العتيقة مما قبل امليالد مبئات القرون فهي ڤكمصدر حجة لالقتباسات اإلسالمية، ولدينا نصوص األ
لبشر النار أو املعدن املصهور، ات (الصراط يف اإلسالم) وعقيدة دخول كل اڤأصل عقيدة جسر العبور جني

لكن رؤ عزرا كمصدر أبوكريفي مسيحي لو كان تواجد زمن دمحم فهو مصدر آخر حمتَمل لعقيدة دمحم أو ما 
لضرورة من القرآن نفسه،  نسبه له مؤلفو األحاديث كتفسري لكلمة (الصراط) يف القرآن وهو معىن ال يُفَهم 

املهتدين حسب زعم دمحم، فتأويل األحاديث خرايف أسطوري ال يتسق  ألن القرآن يتكلم عن صراط أو سبيل
  مع روح النص أو يضيف معىن آخر أخروي إسخاتولوجي على املعىن املباشر الديين.

  
ص  James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, part 1جاء يف 

  ، ما ترمجته:Z3، هامش ٥٨٨
  



 من أسري كنت كما وسرت: "ذلك بعد H, K, M, Z, Lf and Lالسفر  خمطوطات نسخ تضيف
م الصاحلون يت عندما. ثورًا سبعني يساوي ملا يتسع عرضه فوقه، كبريًا وجسًرا ر  ًرا ورأيت قبل  فإ

جة بسعادة يعربونه  يف فيسقطون كاخليط، هشا ويصري يهتز اجلسر أن فباحلق اآلمثون يت عندما أما. و
] معرتِفنيالنهر  هم، [الناريِّ " العذاب هذا إىل ُأْسِلْمنا فقد لذلك شرير، شيء بكل قمنا ألننا: "قائلني خبطا

 .يناهلا" منهم أحد وال الرمحة ويطلبون
  

ولو أن ترمجته جاءت خمتلفة  ١٤٣انظر أيًضا ترمجة إسكندر شديد للسفر يف كتابه (الرؤى املنحولة) ص 
  نسخة خمطوطة أخرى مرتمجة إىل اإلجنليزية:قليًال، رمبا ألخذه من 

  
ٍر وجسًرا عظيًما فوقه. كان عرض اجلسر حبيث أن أربعني  ًرا من  مَشْيُت ِمْن بـَْعُد إىل أبعَد، ورأيُت هناَك 
يت أبراٌر، كانوا جيتازونه يف فرٍح وُحبوٍر.  ً كان ميكنها تقريًبا اجتيازه جنًبا إىل جنب. وعندما كان  فدا

تون أيًضا، وجيتازونه حىت الوسط، لكن اجلسر كان يتقلَُّص إىل ضيٍق حبيث ال يعود وبد ورهم كان خطأٌة 
سوى خيِط عنكبوٍت. عندها كان اخلطأة يغطسون يف النهر، واحليات والعقارب الكثرية اليت كانت ماكثة 

الشفقة، إمنا مل يكن ُيْشَفُق هناك بال حراك تستويل على نفوس النساء والرجال. وكانت هذه األخرية تطلب 
  على أحٍدها.  (اهـ بتصرف بسيط)

  
جة   حبور: 

  
  قارن مع البخاري:

  
َِّ َوَما اجلَْْسُر ...-٧٤٣٩ َ َرُسوَل ا جلَْْسِر فـَُيْجَعُل بـَْنيَ َظْهَرْي َجَهنََّم قـُْلَنا  ِ َفاُء ُمثَّ يـُْؤَتى  قَاَل َمْدَحَضٌة َمزِلٌَّة َعَلْيِه َخطَاِطيُف وََكَاللِيُب َوَحَسَكٌة ُمَفْلَطَحٌة َهلَا َشوَْكٌة ُعَقيـْ

َها َكالطَّْرِف وََكاْلبَـْرِق وََكالرِّيِح وََكَأَجاِويِد َتُكوُن بَِنْجٍد يـَُقاُل َهلَا السَّعْ  َداُن اْلُمْؤِمُن َعَليـْ
ِر َجَهنََّم َحىتَّ َميُرَّ آِخُرُهْم  َ ٍج َخمُْدوٌش َوَمْكُدوٌس ِيف  اْخلَْيِل َوالرَِّكاِب فـََناٍج ُمَسلٌَّم َوَ

ََِشدَّ ِيل ُمَناَشَدًة  َ َلُكْم ِمْن اْلُمْؤِمِن يـَْوَمِئٍذ ُيْسَحُب َسْحًبا َفَما أَنـُْتْم  ِيف احلَْقِّ َقْد تـَبَـنيَّ
ِِْم يـَُقوُلوَن َربـََّنا ِإْخَوانـَُنا َكانُوا ُيَصلُّوَن َمعَ  َنا لِْلَجبَّاِر َوِإَذا رََأْوا أَنـَُّهْم َقْد َجنَْوا ِيف ِإْخَوا



َُّ تَـ  َعاَىل اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُمتْ ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاَل َوَيُصوُموَن َمَعَنا َويـَْعَمُلوَن َمَعَنا فـَيَـُقوُل ا
ُ ُصَوَرُهْم َعَلى النَّاِر فـََيْأتُونـَُهْم َوبـَْعُضُهْم َقْد َغاَب ِيف  َّ  ِديَناٍر ِمْن ِإميَاٍن فََأْخرُِجوُه َوُحيَّرُِم ا

َعَرُفوا ُمثَّ يـَُعوُدوَن فـَيَـُقوُل اْذَهُبوا النَّاِر ِإَىل َقَدِمِه َوِإَىل أَْنَصاِف َساقـَْيِه فـَُيْخرُِجوَن َمْن 
َفَمْن َوَجْدُمتْ ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاَل ِنْصِف ِديَناٍر فََأْخرُِجوُه فـَُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا ُمثَّ يـَُعوُدوَن 

ُه فـَُيْخرُِجوَن َمْن َعَرُفوا فـَيَـُقوُل اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُمتْ ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقاَل َذرٍَّة ِمْن ِإميَاٍن َفَأْخرُِجو  ََّ َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة وَ  ُتَصدُِّقوِين فَاقْـَرُءوا {قَاَل أَبُو َسِعيٍد فَِإْن ملَْ  ِإْن َتُك َحَسَنًة ِإنَّ ا
ْت َشَفاَعِيت } فـََيْشَفُع النَِّبيُّوَن َواْلَمَالِئَكُة َواْلُمْؤِمُنوَن فـَيَـُقوُل اْجلَبَّاُر بَِقيَ ُيَضاِعْفَها

َفْـَواِه اْجلَنَِّة يـَُقا ِ ُل فـَيَـْقِبُض قـَْبَضًة ِمْن النَّاِر فـَُيْخرُِج أَقْـَواًما َقْد اْمُتِحُشوا فـَيـُْلَقْوَن ِيف نـََهٍر 
ْيِل َقْد رَأَيـْتُ  يِل السَّ ُبُت اْحلِبَُّة ِيف محَِ بـُُتوَن ِيف َحافـَتَـْيِه َكَما تـَنـْ ُموَها ِإَىل لَُه َماُء اْحلََياِة فـَيَـنـْ

َها َكاَن َأْخَضَر َوَما   َجاِنِب الصَّْخَرِة َوِإَىل َجاِنبِ  الشََّجَرِة َفَما َكاَن ِإَىل الشَّْمِس ِمنـْ
َها ِإَىل الظِّلِّ َكاَن أَبـَْيَض فـََيْخُرُجوَن َكأَنـَُّهْم اللُّْؤلُُؤ فـَُيْجَعُل ِيف رِقَاِِْم اْخلََواتِيُم  َكاَن ِمنـْ

َوَلِكْن ائْـُتوا ُحمَمًَّدا َصلَّى  .........َوَال َخْريٍ َقدَُّموُه فـَيـَُقاُل َهلُْم َلُكْم َما رَأَيـُْتْم َوِمثْـَلُه َمَعهُ ْجلَنََّة فـَيَـُقوُل أَْهُل اْجلَنَِّة َهُؤَالِء ُعتَـَقاُء الرَّْمحَِن أَْدَخَلُهْم اْجلَنََّة بَِغْريِ َعَمٍل َعِمُلوُه فـََيْدُخُلوَن ا
َُّ َعلَ  َُّ َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما ََخََّر فـََيْأُتوِين فََأْسَتْأِذُن َعَلى ا ْيِه َوَسلََّم َعْبًدا َغَفَر ا

َُّ َأْن َيَدَعِين  َريبِّ ِيف َدارِِه فـَيـُْؤَذُن ِيل َعَلْيِه فَِإَذا رَأَيـُْتُه َوقـَْعُت َساِجًدا فـََيَدُعِين َما َشاَء ا
اْرَفْع ُحمَمَُّد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َوَسْل تـُْعَط قَاَل فََأْرَفُع رَْأِسي فَأُْثِين َعَلى  فـَيَـُقولُ 

َتاَدُة َريبِّ بِثـََناٍء َوَحتِْميٍد يـَُعلُِّمِنيِه ُمثَّ َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحدا فََأْخرُُج فَأُْدِخُلُهْم اْجلَنََّة قَاَل قَـ 
ْعُتُه  أَْيًضا يـَُقوُل َفَأْخرُُج فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم اْجلَنََّة ُمثَّ أَُعوُد الثَّانَِيَة َفَأْسَتْأِذُن َومسَِ

َُّ أَْن  َعَلى َريبِّ ِيف َدارِِه فـَيـُْؤَذُن ِيل َعَلْيِه فَِإَذا رَأَيْـُتُه َوقـَْعُت َساِجًدا فـََيَدُعِين َما َشاَء ا
ْم فَأُْثِين َعَلى َريبِّ بِثـََناٍء َوَحتِْميٍد يـَُعلُِّمِنيِه قَاَل ُمثَّ َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحدا فََأْخرُُج فَأُْدِخُلهُ  يـَُقوُل اْرَفْع ُحمَمَُّد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َوَسْل تـُْعَط قَاَل َفَأْرَفُع رَْأِسي َيَدَعِين ُمثَّ 

ْعُتُه يـَُقوُل فََأْخرُُج فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم اْجلَنََّة ُمثَّ أَُعوُد اْجلَنََّة قَاَل قـََتا َدُة َومسَِ
َما  الثَّالِثََة َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َريبِّ ِيف َدارِِه فـَيـُْؤَذُن ِيل َعَلْيِه فَِإَذا رَأَيـُْتُه َوقـَْعُت َساِجًدا فـََيَدُعِين 



َُّ َأْن يَ  َدَعِين ُمثَّ يـَُقوُل اْرَفْع ُحمَمَُّد َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َوَسْل تـُْعطَْه قَاَل َشاَء ا
ْخرُُج فََأْرَفُع رَْأِسي َفأُْثِين َعَلى َريبِّ بِثـََناٍء َوَحتِْميٍد يـَُعلُِّمِنيِه قَاَل ُمثَّ َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحدا فَأَ 

ْعُتُه يـَُقوُل فََأْخرُُج فَُأْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم اْجلَنََّة  َفأُْدِخُلُهْم اْجلَنَّةَ  قَاَل قـََتاَدُة َوَقْد مسَِ
َقى ِيف النَّاِر ِإالَّ َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن َأْي َوَجَب َعَلْيِه اْخلُُلوُد قَاَل ُمثَّ َتَال َهِذِه  َحىتَّ َما يـَبـْ

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا } قَاَل َوَهَذا اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد الَِّذي اْآليََة { َعَسى َأْن يـَبْـ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ    ُوِعَدُه نَِبيُُّكْم َصلَّى ا

  
قشت يف مواضع أخرى من حبث أصول أساطري اإلسالم من اهلاجادة وأبوكريفا  و

م بني النصوص العهد القدمي مسألة دخول املؤمنني اجلحيم للتكف ري عن ذنو
اإلسالمية املؤيِّدة لتلك العقيدة والرافضة هلا يف القرآن وأحاديث السنة والشيعة 
االثناعشرية، ونالحظ يف قصة العميان يف سفر رؤ صفنيا إشارة إىل عقيدة مطهرية 
أو تكفريية، فمن مل يكملوا العمل الذي مسعوه من كالم هللا لكنهم متنصرون 

من جهنم لكن بعد فرتة تكفري طويلة هي طوال فرتة املطهر أو الربزخ  سيخروجون
 حىت يوم البعث (القيامة) اخلرايف.

 
 وزن األعمال

  
  جاء يف رؤ صفنيا:

  
وامتدَحين آالف اآلالف ٣[...]لقد ساعدوين ووضعوين يف ذلك القارب، ٢، ١(

ورأيت كل أولئك ٤وربوات الربوات من املالئكة. وارَتَدْيُت أ نفسي ثوً مالئكيا. 



ا معي. وبعُد، ٥املالئكة ُيَصلُّون. وصلَّيُت معهم.  لقد فهمت لغَتهم، اليت تكلَُّموا 
ُري والشرُّ يف فيا أبنائي، هذه هي التجربة (احملاكمة) ألنه من الضروريِّ أن يوَزَن اخل

  ٨ميزاٍن.) رؤ صفنيا 
  

يبدو مقصد وسياق النص هنا جماز ال حرفيا عكس نص وصية إبراهيم وبعض  
ء الكنيسة اليت تقول مبيزان حريف وقد عرضنا تلك النصوص يف مواضعها  ت آ كتا

 قد وردت عقيدة وزن األعماليف أصول أساطري اإلسالم من األبوكريفا املسيحية. ل
يف أسفار عتيقة كثرية أقدم من اإلسالم كِسفر عهد أو وصية إبراهيم وغريه، وهي 

م، فيصوَّر اعقيدة يعود أصلها إىل املصريني القدماء كما نرى يف رسومهم وكت
إهلهم آنوب (أنوبيس) ذي رأس ابن آوى (ويف صور أخرى اإلهلة ماعت نفسها) 

إلهلة ماعت متولًِّيا (أو متولِّيًة) ميزان األعمال ويف كفة منه ريشتها ويف  اخلاص 
األخرى قلب امليت حيث اعتقدوا كسائر القدماء أن القلب مركز املشاعر 

، بينما يكتب حتوث ذي رأس البلشون (أيب القردان، واألخالق واألفكار وليس املخ
. وتوجد تلك العقيدة يف كتب مالك احلزين، ابن املاء) حمضر جلسة احملاكمة

ت املسيحيني األرثوذكس حول العامل صورًا  ئة املندائيني أيًضا.الصاب وجند يف أيقو
ملالئكة رؤساء أسطوريني مثل ميخائيل (ميكائيل) وأوريل (يرمحئيل، إرمييل) حاملني 

  ملوازين احلساب.
  
  
  



  يف لوحة أرثوذكسية Archangel Jeremieاملالك إرمييل (أوريل)   

ً وسيًفا، ومتغلًبا على شيطان      لوحة أرثوذكسية بيزنطية للمالك ميخائيل ممسًكا ميزا
  
  



القاهرة تعود  يف القبطي املتحف من لوحة-احلساب ميزان حامال ميخائيل املالك  
أنوبيس كما يرد يف كتاب إله املصريني القدماء  مثل -امليالدي ١٨الـ إىل القرن

  .١١: ١٦جع سفر األمثال املوتى املصري القدمي، ورا
  



    
  



  م لرسام جمهول١٤٧٠لوحة من عام  -املالك ميخائيل يزن الروح  
Gallery location: Sacred Silver & Stained Glass, Room 84, The 

Whiteley Galleries, case S4 
Credit Line: Given by J. Pierpont Morgan, Jr 

Museum number: C.45-1919  
  
  
  





  

ـ صور من كتاب املوتى وبردية أين وغريمها لتصورات املصريني القدماء لقاعة احلساب، أنوبيس يزن قلب اإلنسان امليت احملاَكم يف قاعة ال
  The Hall of Amentiأمنييت (عامل املوتى) أو قاعة اإلله وأوزوير[يس]فيما ينتظر مرتقًِّبا وحش اللتهام من يتضح أنه ظامل فاسد 



  
ا   اإلهلة ماعت تزن قلب امليت يف مقابل ريشة العدالة اخلاصة 



  



ر جهنم   خرافة الصراط كجسر على 
  

) صراَط الذين أنعمـَت علـيهم غـِري املغضـوِب علـيهم وال ٦{اهد الصراَط املستقيَم (
  )} الفاحتة٧الضالني(

  
َا َواتَِّبُعوِن َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم (َوِإنَُّه {   } الزخرف)٦١َلِعْلٌم لِلسَّاَعِة َفَال َمتْتَـُرنَّ ِ
  

مل يكــن مقصــود دمحم الواضــح واألصــلّي مــن ذكــره كلمــَة  الصــراط ســوى مبعــىن الــدين 
أو  اتڤوالنهج والطريقة، أمـا الالحقـون ذكـروا أسـطورة منقولـة عـن خرافـة جسـر جنيــ

دشـتية الفارسـية يف الزر  chinvat, kinvat or cinvatô or Chinwad  bridgeاتـو ڤجينــ
وأنــه فــوق جهــنم، وأدق مــن الشــعرة، ميــر عليــه النــاس فيســقط غــري املــؤمنني منــه إىل 

وورد ذكــره بعــدة مواضــع مــثًال جــاء يف  اجلحــيم، فيمــا جيتــازه الصــاحلني إىل الفــردوس،
ســنا)/ هــاييت أو ڤاأل مــن  ٨٤-٨٣/ ص ٤٦ chapterالفصــل ســتا/ النســك األول (

الرتمجة العربية هلا للدكُرت خليل عبد الرمحن وفريقه، وهي كذلك يف النسخة اإلجنليزيـة 
  واألصل الفارسي القدمي بنفس الفصل املذكور:

  
ً مــــن كــــان رجــــًال أو امــــرأًة،  آهورامــــازدا، الــــذي حقــــق يل كــــل مــــا اعتربتــــه  -١٠ ً علـــى عملـــه الصـــادق، وكـــذلك النـــاس  األفضـــل مـــن أجـــل العـــامل، فامنحـــهأ اجلنـــة ثـــوا

الــذين  ١١ات الفاصــل. ڤالــذين ســأقنعهم بعبادتــك. معهــم ســوف أعــرب جســر جنيـــ
م ليــدمروا  يقــدمون التضــحيات، واألمــراء املشــعوذون قــد أخضــعوا البشــر لنــري ســياد



رواحهـــم وضـــمائرهم عنـــدما  الوجـــود بواســـطة أعمـــال الشـــر. ســـوف يلقـــون العـــذاب 
  ات، وإىل األبد سينزلون يف مقر الشر.ڤىل جسر جنيـتون إ

  
  :٣٧٤، ص١٩وجاء يف الرتمجة العربية لـ فاركارد 

  
 خالق العلـم الـدنيوّي، أيهـا املقـدس! مـن أيـن ُجتـزى املكافـآت؟ وأيـن حيـدث  -٢٧

يت الرجال الذين يرغبون يف احلصول على  التكافؤ؟ وأين يتحقق التكافؤ؟ وإىل أين 
  من أجل أروحاهم؟املكافأة 

أجــاب آهورامــازدا: "عنــدما يقضــي اإلنســان حنبــه تــذهب األشــرار ببصــره. ويف -٢٨
لســـالح إىل جبـــال  الليلـــة الثالثـــة، عنـــدما ينـــبلج الفجـــر، عنـــدما يصـــل ِمثـــرا املـــدجج 

  السعادة املقدسة وعندما تشرق الشمس.
يت الشــيطانة -٢٩ أرواح األشــرار مــن يتامــا! حتمــل پازَرشــكا،  زرادشــت ســـڤحينئــٍذ 

لسالل، تدخل األرواح طريًقا صنعها الزمن لتفتح أمام الشرير  لسة مكبَّلة  عباد األ
ــــذي خلقــــه مــــازدا، يلتمســــون مــــن أجــــل ڤوالتقــــّي. عنــــد جســــر جنيـــــ ات املقــــدس، ال

  أرواحهم مكافأة ألجل املنافع الدنيوية، واليت قد مت توزيعها يف األسفل هناك.
  

يت فتاة مج-٣٠ يلة هيفاء، قوية ورائعة، جبوارها ِكـَالٌب، وتسـتطيع أن متيِّـز الرجـَل مث 
[يبدو أن المقصود هنا األعمال  الذي له أطفال كثر، سعداء وأذكياء، والرجل بدون ذرية

ـا جتعـل روح التقـي تصـعد إىل هـارابريازاييت وتضـعه . الصالحة أو واجب تكوين األسرة] إ
   السماوات نفسها.ات، يف حضرة آهلة ڤفوق جسر جنيـ



ى ڤ ام إل ازرشا: حسب التقاليد التفسيرية البهلوية شيطان يحاول جذب أرواح الموتى لمدة ثالثة أي
يم. وتحرس  الجحيم، وال يستطيع ذلك مع األرواح الصالحة، وفي اآلخرة يجلس عند بوابة الجح

ـ ر جني اة الجميلڤجس كل الفت يرية فش أخرة التفس وص المت ب النص الب. وحس و روح ات ك ة ه
ه نف ه أو دين دين نفس خص المت هواني، سالش ّي وال ش ر حس ازّي، غي د مج و تجسُّ ًدا، وه ه متجّسِ

  وربما منه استوحى دمحم فكرة الحور العين نساء الجنة.
  
  ، حسب الرتمجة العربية للنص٩ -٨: ١٣ويف فاركارد   
  
ب الـــذي قتـــل كلبـــا مـــن الكـــالب الـــيت حتـــرس القطيـــع، أو البيـــت، أو مـــن كـــال -٨

الصـــيد، أو الكـــالب املتعلمـــة، ســـتنتقل روحـــه إىل العـــامل اآلخـــر مـــع الصـــراخ والعويـــل 
  الكبريين، مثل عويل الذئب عندما يقع يف فخ عميق جدا.

ولــــن تســــانده أيــــة روح أخــــرى، ولــــن يســــانده أي مــــن الكلبــــني احلارســــني جلســــر -٩
  ات.ڤجنيـ
  

أل ــه  ســتا وهــي تفســري لكتــاڤســتا الصــغرى أو اخلــردا أڤوجــاء  م املقــدس مــا تــرمجيت ل
  كالتايل :

  
KHORDEH AVESTA/ DOĀ NĀM SETĀYESHNE/ hand hu-boe 
hamā-nekash 

  
 بسجدة أؤدي اإلجـالل لـذلك اإللـه الكلـي العلـم والـرحيم الـذي مـن خـالل زرتوشـي

س ڤالفـــرايتامــا پســـ [زردشــت] ــا ألجـــل  اشــي املقــدس أرســل معرفـــة الــدين املوثــوق 



 الصـداقة جتـاه نفسـه، والـيت ميكـن أن ُتكتَسـب عـن طريـق احلكمـةالعامل بقصد جلب 
الغريزية وإرشاد كل األشخاص الذين كانوا والذين سيكونون، لقد أرسل علم العلوم، 

ات ڤواليت هي فائـدة املـانرتا، والـيت هـي مشـّرِفة الـروح مسـاِعدًة علـى عبـور جسـر جنيــ
يــق إىل املســكن األفضــل (اجلنــة) بســهولة، واملنِقــذة مــن اجلحــيم، واملرشــدة علــى الطر 

  للصاحلني، املتألق واحلسن الرائع وكلي اخلريية.
  

فكــار صــاحلة وكلمــات .... أيهــا الفاضــل! وفًقــا ملشــيئتك ميكنــين ممارســة التعبــد لــك 
صـــاحلة وأفعـــال صـــاحلة. وألجـــل روحـــي أبقـــي الســـبيل الصـــاحل املســـتقيم مفتوًحـــا (أي 

يقع عقاب اجلحيم األليم على روحي. سأعرب  طريق نيل اجلنة)، لكي (بعد مويت) ال
لعطڤعلى جسر جنيـ ل الفردوس مليئة    ر مزينة متاًما ومرحية متاًما.ات وأ

  
 وكـــــــذلك يف كتـــــــاب ٩و ٨و ٦و ٣الفصـــــــول أو الكتـــــــب  Denkardوورد ذكـــــــره يف 

ورد يف الفصــل اخلــامس وهــو متــاح  Arda Virafالصــاحل  يــرافڤ[معــراج أو صــعود] 
وبعــض مالحقهــا وصــف  ســتاڤلــأل خليــل عبــد الــرمحن وفريقــهبرتمجــة عربيــة يف ترمجــة د.

ما مؤلفان كالمها يف القرن التاسع أو العاشـر  للجسر، لكن رمبا ال حنسب هذين أل
أو قصـة  Greater Bundahishnامليالدي بعد حكم اإلسـالم. وكـذلك يف بنداهيشـن 

حسب الرتقيم اإلجنليزي (وتتوفر ترمجتـه يف نسـخة د.خليـل  ٤و ٣الفصلني  اخللق يف
ســتا) وهــو ســرد مســتمد مــن تقاليــد الزردشــتية القدميــة لكنــه ڤعبــد الــرمحن وفريقــه لــأل

 Dadestan-i Denig ٢١مؤلـــف بعــــد اإلســــالم،  ويف قــــرارات املتــــدينني/ فصـــل 



(Religious Decisions)  ـــه وأنـــه يتســـع ـــه وصـــف أســـطوري ل للصـــاحلني وينحـــل وفي
  ويضيق لغري املؤمنني لكن يبدو أنه متأخر الكتابة.

  
على األغلب ليس دمحم نفسه من روى هذه األسطورة ومل تكن من أفكار اإلسالم 
م دجموا فكرة  األصلية، وقد الحظت يف حبثي عن األبوكريفا املسيحية سابًقا أ

ألشواك والسيوف يف أسطورة استشهاد ِبربِْتوا  مع أسطورة املسيحية السلم املليء 
حلالرزدشتية الصراط   سك والشوك.، فجعلوه مليًئا 

  
  من أحاديث الصراط عند الشيعة االثناعشرية:

  
  :١٨سطر  ٤٠١ص  إىل ١٩سطر  ٣٩٣من ص  ١٠وجاء يف حبار األنوار من كتب الشيعة، جملد 

  
حلوض والشفاعة للمذنبني من أصحاب الكبائر ، ...واإل م والعرش للصراط واحلساب وامليزان واللوح والق واإلقرارقرار 

  ...والكرسي
  

ب١ويف ج واملال    لعلم أفضل من املال بسبعة : االول : أنه مرياث االنبياءاوعنه عليه السالم أيضا :  -النوادر:  ٥/ 
ا ، الثالث : حيتاج لنفقة واملال ينقص  املال إىل احلافظ والعلم حيفظ   مرياث الفراعنة ، الثاين : العلم ال ينقص 

املال حيصل للمؤمن والكافر والعلم ال حيصل إال    فن ويبقى املال ، اخلامس :صاحبه ، الرابع ، العلم يدخل يف الك
حيتاجون إىل صاحب العلم يف أمر دينهم وال حيتاجون إىل صاحب املال ،    للمؤمن خاصة ، السادس : مجيع الناس

  يقوي الرجل على املرور على الصراط واملال مينعه .  السابع : العلم
  

ب ٧ويف ج ىل : أيب ، عن علي ، عن أبيه ، عن علي بن احلكم ، عن املفضل بن صاحل ،  -القيامة:  مواقف ٦/ 
عن جابر ، عن أيب جعفر عليه السالم قال : ملا نزلت هذه اآلية : " وجئ يومئذ جبهنم " سئل عن ذلك رسول هللا 



ا مجع االولني واآلخرين ايت جبهنم تقاد إذ - ال إله غريه  -صلى هللا عليه وآله ، فقال : أخربين الروح االمني أن هللا 
ا لتزفر الزفرة ، فلو ال أن  لف زمام ، أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغالظ الشداد ، هلاهدة وتغيظ وزفري ، وإ
خلالئق : الرب منهم والفاجر ، فما خلق  هللا عز وجل أخرهم إىل احلساب الهلكت اجلمع ، مث خيرج منها عنق حييط 

دى : رب ! نفسي نفسي ، وأنت  نيب هللا تنادي اميت اميت ، مث  هللا عز وجل عبدا من عباده ملكا وال نبيا إال 
يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثالث قناطر ، أما واحدة فعليها االمانة والرحم ، وأما االخرى فعليها 

غريه ، فيكلفون املمر عليه فتحبسهم الرحم واالمانة فأن جنوا منها الصالة ، وأما االخرى فعليها عدل رب العاملني ال إله 
حبستهم الصالة ، فإن جنوا منها كان املنتهى إىل رب العاملني عز وجل ، و هو قوله تبارك وتعاىل : " إن ربك لباملرصاد 

ح " والناس على الصراط فمتعلق ، وقدم ليم اغفر ، واصفح ، وعد تزل ، وقدم تستمسك ، واملالئكة حوهلم ينادون : 
ج برمحة هللا عز وجل نظر إليها فقال : احلمد الذي  بفضلك وسلم سلم ، والناس يتهافتون فيها كالفراش ، وإذا جنا 

س مبنه وفضله ، إن ربنا لغفور شكور .   جناين منك بعد أ
  

واللفظ للصدوق ، وقد أثبتناه يف  فس : أيب ، عن عمرو بن عثمان ، عن جابر ، عن أيب جعفر عليه السالم مثله.
  ب النار واللفظ لعلي بن إبراهيم .

  
  ايضاح : اهلدة : صوت وقع احلائط وحنوه ، وقال اجلزري : فيه : خيرج عنق من النار أي طائفة منها .

  
ب ٣ويف ج ين ، عن عبد الع -أدىن ما جيزئ :  ١٠/  احلسين    ظيميد : الدقاق والوراق معا ، عن الصويف ، عن الرو

احلسني بن علي بن أيب   قال : دخلت على سيدي علي بن دمحم بن علي بن موسى بن جعفر بن دمحم بن علي بن
ولينا حقا . قال : فقلت له :  ابن رسول   يب قال يل : مرحبا بك  أ القاسم أنت طالب عليهم السالم فلما بصر

ا أ القاسم    هللا إين اريد أن أعرض عليك ديين ، فإن كان مرضيا ثبتت عليه حىت ألقى هللا عز وجل . فقال : ها
احلدين : حد االبطال وحد التشبيه ،    فقلت : إين أقول : إن هللا تبارك وتعاىل واحد ليس كمثله شئ ، خارج من  .

عراض واجلواهر ، بل هو جمسم االجسام ، ومصور الصور ، وخالق اال  صورة وال عرض وال جوهر ، وأنه ليس جبسم وال
القيامة ، وأقول : إن    ومالكه وجاعله وحمدثه ، وإن دمحما عبده ورسوله خامت النبيني فال نيب بعده إىل يوم   ورب كل شئ

مث احلسن ، مث احلسني ، مث علي بن احلسني ، مث   االمام واخلليفة وويل االمر بعده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ،
ابن جعفر ، مث علي بن موسى ، مث دمحم بن علي ، مث أنت  موالي   عفر بن دمحم ، مث موسىدمحم بن علي ، مث ج

خللف من بعده ؟ قال :  . فقلت : وكيف ذلك    فقال عليه السالم : ومن بعدي احلسن ابين ، فكيف للناس 
مسه حىت طا وعدال كما ملئت ظلما وجورا خيرج فيمال االرض قس  موالي ؟ قال : النه ال يرى شخصه وال حيل ذكره 



طاعة هللا ، ومعصيتهم معصية هللا    قال : فقلت : أقررت وأقول : إن وليهم ويل هللا ، وعدوهم عدو هللا ، وطاعتهم  .
  ..إخلاجلنة حق ، والنار حق ، والصراط حق ، وامليزان احلق   ، وأقول : إن املعراج حق ، واملسائلة يف القرب حق ، وإن

  
الرزاق ، عن  ل : أيب ، عن سعد ، عن االصبهاين ، عن املنقري عن عبد - ١٩سكرات املوت:  ٦ب /٦ويف ج

معمر عن الزهري قال : قال علي بن احلسني عليهما السالم : أشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات : الساعة اليت 
قف فيها بني يدي هللا تبارك وتعاىل فإما إىل يعاين فيها ملك املوت ، والساعة اليت يقوم فيها من قربه ، والساعة اليت ي

بن آدم حني توضع  اجلنة وإما إىل النار. بن آدم عند املوت فأنت أنت وإال هلكت ، وإن جنوت  مث قال : إن جنوت 
يف قربك فأنت أنت وإال هلكت ، وإن جنوت حني حيمل الناس على الصراط فأنت أنت وإال هلكت ، وإن جنوت 

  س لرب العاملني فأنت أنت وإال هلكت .حني يقوم النا
  

ب   حارث إن احلق أحسن احلديث والصادع به جماهد ، .... ٧منه، ما يعاين الكافر واملؤمن: من حديث ٧ويف 
حلق اخربك فارعين مسعك ، مث خرب به من كانت له حصانة من أصحابك ، أال إين عبد هللا ، وأخو رسوله ،  و

وآدم بني الروح واجلسد ، مث إين صديقة االول يف امتكم حقا فنحن االولون ، وحنن اآلخرون  وصديقه االول قد صدقته
، وحنن خاصته  حارث وخالصته وأ صفوه ووصيه ووليه ، وصاحب جنواه وسره ، اوتيت فهم الكتاب ، وفصل 

ب ، يف ب إىل ألف عهد اخلطاب وعلم القرون واالسباب ، واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف  ضي كل 
، وايدت واختذت وامددت بليلة القدر نفال ، وإن ذلك ليجري يل وملن حتفظ  من ذرييت ما جرى الليل والنهار حىت 

حارث لتعرفين عند املمات ، وعند الصراط ، وعند احلوض ، وعند املقامسة .   يرث هللا االرض ومن عليها ، وابشرك 
  

املؤمنني عليه السالم ذات يوم نصف النهار فقال : ما جاء بك ؟  ل : قال أتيت أمريوعن احلارث االعور قا - ٤٦
 - وأومأ بيده إىل حنجرته  -قلت : حبك وهللا ، قال : إن كنت صادقا لرتاين يف ثالث مواطن حيث تبلغ نفسك هذه 

  وعند الصراط ، وعند احلوض .
  

ب دمحم ، عن املعلى ، عن أيب الفضل املديين ، عن أيب مرمي خص ، ير : احلسني بن  -منه أحوال الربزخ:  ٨ويف 
االنصاري ، عن منهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش  قال : مسعت عليا عليه السالم يقول : إن العبد إذا ادخل 

ه ملكان امسهما : منكر ونكري ، فأول من يسأالنه عن ربه ، مث عن نبيه ، مث عن وليه ، فإن أجاب جنا ، وإن  حفرته أ
ه ، فقال له رجل : ما ملن عرف ربه ونبيه ومل يعرف وليه ؟ فقال : مذبذب ال إىل هؤالء ، وال إىل هؤالء ،  عجز عذ

نيب هللا ؟ قال:  ومن يضلل هللا فلن جتد له سبيال ، ذلك ال سبيل له. وقد قيل للنيب صلى هللا عليه واله من الويل 
وصيه ، ولكل زمان عامل حيتج هللا به لئال يكون كما قال الضالل قبلهم حني وليكم يف هذا الزمان علي ، ومن بعده 



ت  آل تك من قبل أن نذل وخنزى " متام ضاللتهم جهالتهم  فارقتهم أنبياؤهم : " ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آ
م هللا : " قل كل مرتبص فرتبصوا فستعلمون من أصحاب الصر  اط السوي ومن اهتدى " وإمنا  وهم االوصياء ، فأجا

كان تربصهم أن قالوا : حنن يف سعة عن معرفة االوصياء حىت نعرف إماما ، فعريهم هللا بذلك ، واالوصياء هم 
م  أصحاب الصراط ، وقوف عليه ، ال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه ، وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه ال

م عند أخذ املواثيق عليهم ، ووصفهم يف كتابه فقال عز وجل " وعلى االعراف رجال يعرفون  عرفاء هللا ، عرفهم عليه
لطاعة ، وأخذ النيب صلى  كال بسيماهم " هم الشهداء على أوليائهم ، والنيب الشهيد عليهم ، أخذ هلم مواثيق العباد 

لطاعة   هللا عليه واله عليهم املواثيق 
  

ب٧ويف ج ما : الغضائري ، عن علي بن دمحم العلوي ، عن دمحم بن موسى الرقي ، عن علي ابن  -صفة احملشر:  ٥/ 
ن موىل  دمحم بن أيب القاسم ، عن أمحد بن أيب عبد هللا الربقي ، عن عبد العظيم بن عبد هللا احلسين ، عن أبيه ، عن أ

دلة،  عن شريح يه السالم يف خطبة طويلة قال : امسع  املؤمنني عل القاضي ، عن أمري زيد بن علي ، عن عاصم بن 
ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف ، جعل يوم احلشر يوم العرض والسؤال واحلباء والنكال ، يوم تقلب إليه 

م ، ت بيمينه كطي السجل  ...إخلأعمال اال فهم يعدون سراعا إىل مواقف احلشر يساقون سوقا ، فالسماوات مطو
م ال يَ للكتب ، وال م يظنون أ   ...إخلسلمون عباد على الصراط وجلت قلو

  
وروى الصدوق رمحه هللا يف كتاب فضائل الشيعة عن أبيه ، عن املؤدب ، عن أمحد بن علي االصفهاين ، عن  - ١٣٣

فع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى هللا عليه وآله أنه قال يف حديث  دمحم بن أسلم الطوسي ، عن أيب رجاء ، عن 
 ، ومن رضي عنه كافاه اجلنة أال ومن أحب عليا ال خيرج طويل : أال ومن أحب عليا فقد أحبين ، ومن أحبين فقد 

كل من طوىب ، ويرى مكانه يف اجلنة ،أال ومن أحب عليا فتحت له أبواب اجلنة  من الدنيا حىت يشرب من الكوثر ، و
ب شاء بغري حساب ، أال ومن أحب عليا أعطاه هللا كتابه بيمينه وحاسبه حس اب االنبياء ، الثمانية يدخلها من أي 

ض اجلنة ، أال ومن أحب عليا أعطاه هللا  أال ومن أحب عليا هون هللا عليه سكرات املوت ، وجعل قربه روضة من ر
بكل عرق يف بدنه حوراء ، وشفع يف مثانني من أهل بيته ، وله بكل شعرة يف بدنه حوراء ومدينة يف اجلنة ، أال ومن 

كما يبعث إىل االنبياء ، ودفع هللا عنه هول منكر ونكري ، وبيض وجهه ، وكان   أحب عليا بعث هللا إليه ملك املوت
مع محزة سيد الشهداء ، أال ومن أحب عليا جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، أال ومن أحب عليا وضع على 

ج امللك ، والبس حلة الكرامة ، أال ومن أحب عليا جاز على الصراط كالربق ا خلاطف ، أال ومن أحب عليا  رأسه 
كتب هللا له براءة من النار ، وجوازا على الصراط ، وأما من العذاب ، ومل ينشر له ديوان ، ومل ينصب له ميزان ، وقيل 
له : ادخل اجلنة بال حساب ، أال ومن أحب آل دمحم أمن من احلساب وامليزان والصراط . ، أال ومن مات على حب 

جلنة مع االنبياء ، أال ومن مات على بغض آل دمحم مل يشم رائحة اجلنة .آل دمحم فأ كفيل   ه 



ب ٧ويف ج ئه  - ٢امليزان:  ١٠/ سناده عن أيب جعفر الباقر ، عن آ أقول : روي الصدوق يف كتاب فضائل الشيعة 
فع يف س بعة مواطن أهواهلن عظيمة : عليهم السالم قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : حيب وحب أهل بييت 

  عند الوفاة ، ويف القرب ، وعند النشور ، وعند الكتاب ، وعند احلساب ، وعند امليزان ، وعند الصراط .
  

ن : فيما كتب الرضا عليه السالم للمأمون : وتؤمن بعذاب القرب ومنكر ونكري والبعث بعد املوت وامليزان والصراط ، 
  اخلرب . "

ب  وروي فيه أيضا ، عن الصادق عليه السالم أنه قال : أي بعري حج : ٥٢اسبة العباد بعد حديث حم ١١ومنه يف 
كم  عليه ثالث سنني جيعل من نعم اجلنة ، وروي سبع سنني . وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وآله : استفرهوا ضحا

كم على الصراط . ا مطا   فإ
  

لتصدق.ومنه  ٢٨٦١حه عند السنة مالحظة: هذا شبيه مبا رواه مسلم يف صحي بل قد يكون توضيًحا ملعناه كوصية 
ب   اخلصال اليت توجب التخلص من شدائد القيامة: ١٥يف 

  
ىل : صاحل بن عيسى العجلي ، عن دمحم بن علي بن علي ، عن دمحم بن الصلت ، عن دمحم بن بكري ، عن عباد  - ١ 

عن هالل بن عبد الرمحن ، عن يعلى بن زيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن بن عباد املهليب ، عن سعيد بن عبد هللا ، 
عبد الرمحن بن مسرة قال : كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوما فقال : إين رأيت البارحة عجائب ، قال : فقلنا 

ه ملك املوت :  رسول هللا وما رأيت ؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلو وأوالد ، فقال : رأيت رجال  من اميت وقد أ
ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فمنعه منه ، ورأيت رجال من اميت قد بسط عليه عذاب القرب فجاءه وضوؤه فمنعه منه 

يت رجال من اميت قد أوجل فنجاه من بينهم ، ور  ، ورأيت رجال من اميت قد احتوشته الشياطني فجاءه ذكر هللا عز
ب فجاءته صالته فمنعته منهم ، ورأيت رجال من اميت يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع فجاءه احتوشته مالئكة العذا

صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ، ورأيت رجال من اميت والنبيون حلقا حلقا كلما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من 
ن خلفه ظلمة وعن ميينه ظلمة وعن اجلنابة فأخذ بيده فأجلسه إىل جنيب ، ورأيت رجال من اميت بني يديه ظلمة وم

مشاله ظلمة ومن حتته ظلمة مستنقعا يف الظلمة ، فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخاله النور ، ورأيت 
 رجال من اميت يكلم املؤمنني فال يكلمونه فجاءه صلته للرحم فقال :  معشر املؤمنني كلموه فإنه كان واصال لرمحه

صافحوه وكان معهم ، ورأيت رجال من اميت يتقي وهج  النريان وشررها بيده ووجهه فجاءته صدقته فكلمه املؤمنون و 
ملعروف  نية من كل مكان فجاءه أمره  فكانت ظال على رأسه وسرتا على وجهه ، ورأيت رجال من اميت قد أخذته الز

يه عن املنكر فخلصاه من بينهم وجعاله مع مالئكة الرمحة ، ورأيت ر  جال من اميت جاثيا على ركبتيه ، بينه وبني رمحة و
هللا حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله يف رمحة هللا ، ورأيت رجال من اميت قد هوت صحيفته قبل مشاله 



فجاءه خوفه من هللا عز وجل فأخذ صحيفته فجلعها يف ميينه ، ورأيت رجال من اميت قد خفت موازينه فجاءه أفراطه 
موازينه ، ورأيت رجال من اميت قائما على شفري جهنم فجاءه رجاؤه من هللا عز وجل فاستنقذه من ذلك ، ورأيت  فثقلوا

رجال من اميت قد هوى يف النار فجاءته دموعه الىت بكى من خشية هللا فاستخرجته من ذلك ، ورأيت رجال من اميت 
ءه حسن ظنه  فسكن رعدته ومضى على الصراط ، على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة يف يوم ريح عاصف فجا

ورأيت رجال من امىت على الصراط يزحف أحيا وحيبو أحيا ويتعلق أحيا فجاءته صالته علي فأقامته على قدميه 
ب اغلق دونه فجاءته شهادة أن  ومضى على الصراط ، ورأيت رجال من اميت انتهى إىل أبواب اجلنة كلما انتهى إىل 

ا ففتحت له االبواب ودخل اجلنة . ال   إله إال هللا صادقا 
  

: ومل يزل يف قربه نور ساطع إىل  -وساق احلديث إىل أن قال  -وعنه عليه السالم يف فضل قراءة سورة يس  -  ١٧
يف وجهه  أعنان السماء إىل أن خيرجه من قربه ، فإذا أخرجه مل تزل مالئكة هللا تعاىل معه يشيعونه وحيدثونه ويضحكون

ويبشرونه بكل خري حىت يتجاوزوا به امليزان والصراط ، ويوقفوه من هللا موقفا ال يكون عند هللا خلق أقرب منه إال 
  ...إخلمالئكة هللا املقربون وأنبياؤه املرسلون ، وهو مع النبيني واقف بني يدي هللا ، ال حيزن مع من حيزن

  
ا بعثها هللاوعنه عليه السالم : من أدمن قراءة س -٣١ معه من قربه يف أحسن صورة تبشره  ورة ال اقسم وكان يعمل 

وعنه عليه السالم : من قرأ والنازعات مل ميت  - ٣١"  ١١٧وتضحك يف وجهه حىت جيوز على الصراط وامليزان . " 
ن . "  ن ومل يدخله اجلنة إال ر ن ، ومل يبعثه هللا إال ر سالم : من كان قراءته يف وعنه عليه ال - ٣٢"  ١١٧إال ر

الفريضة ويل للمطففني أعطاه هللا االمن يوم القيامة من النار ومل تره وال يراها ، ومل مير على جسر جهنم ، وال حياسب 
  يوم القيامة . 

  
ب  كنز : روى دمحم بن موسى الشريازي يف كتابه حديثا  - ١٢الوسيلة وما يظهر من منزلة النيب وأهل بيته:  ١٧ويف 

سناده إىل ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : إذا كان يوم القيامة أمر هللا مالكا أن يسعر  يرفعه 
مر رضوان أن يزخرف اجلنان الثمان ، ويقول :  ميكائيل مد الصراط على منت جهنم ، ويقول :   النريان السبع ، و

مر هللا أن يعقد على الصراط جربئيل انصب ميزان العدل حتت العرش ،  ويقول :  دمحم قرب امتك للحساب ، مث 
سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشرة ألف فرسخ ، وعلى كل قنطرة سبعون ألف ملك يسألون هذه االمة نساؤهم 

القنطرة االوىل  املؤمنني وحب أهل بيت دمحم عليهم السالم فمن أتى به جاز  ورجاهلم يف القنطرة االوىل عن والية أمري
كالربق اخلاطف ، ومن مل حيب أهل بيته سقط على ام رأسه يف قعر جهنم ، ولو كان معه من أعمال الرب عمل سبعني 

  صديقا .



سناده إىل أنس بن مالك قال : قال  - ١٣ قال : وروى الشيخ أبوجعفر الطوسى يف مصباح االنوار حديثا يرفعه 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله : إذا كان يوم القيامة مجع هللا االولني و اآلخرين يف صعيد واحد ونصب الصراط على 

  بن أيب طالب عليه السالم .شفري جهنم فلم جيز عليه إال من كان معه براءة من علي 
سـناده عـن عبـدهللا بـن عبـاس  قـال : قـال رسـول هللا صـلى هللا  - ١٤ وروى أيضا يف الكتاب املذكور حـديثا يرفعـه 

عليه وآله : إذا كان يوم القيامة أقف أ وعلي على الصراط ، وبيد كل واحد منا سيف ، فال مير أحد من خلق هللا إال 
  عن والية علي ، فمن كان معه شئ منها جنا وفاز وإال ضربنا عنقه وألقيناه يف النار .سألناه 

ين جربئيل عليه السـالم فقـال  - ١٥ فر : عبيد بن كثري معنعنا عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال : أ
ز بنور هللا ، وجيوز علي بنورك ونورك من نـور هللا : ابشرك  دمحم مبا جتوز على الصراط ؟ قال : قلت : بلى ، قال : جتو 

  ، وجيوز امتك بنور علي ونور علي من نورك ، ومن مل جيعل هللا له نورا فما له من نور " 
  

ج البالغة وهو جتميع خلطب اإلمام علي وهو مقبول من السنة كذلك:   ويف 
رَاِط َوَمزَاِلقِ  ...إخل َواْعَلُموا أَنَّ َجمَازَُكْم َعَلى الصِّ َِّ تَِقيََّة ِذي ُلبٍّ ََّ ِعَباَد ا رَاِت أَْهَوالِِه َفاتـَُّقوا ا ِِ َوَ   َدْحِضِه َوأََهاِويِل َزَ

  
  
 



ر النار يف أسفار  بعض املواضع اليت ورد فيها ذكر 
  مسيحية-األبوكريفا املسيحية واليهو

  
ر، قارن قول القرآن  سطورةلنسبة أل ر  ) ٧١{وإن منكم إال واردها كان على ربك حتًما مقضّيا (عبور 

  )} من سورة مرمي٧٢اتَقوا ونذر الظاملني فيها جثيا (مث نـَُنّجي الذي 
  

ر النار الذي يقع فيه غري املؤمنني ومير عربه املؤمنون بسالم كذلك يف رؤ بطرس  نص -وقد ورد ذكر 
  :، يف هذه الفقراتاملخطوطة اإلثيوبية، من األسفار األبوكريفية املسيحية

  
ر النار الغري قابلة لإلمخاد املتدفق، وسيقودهم هلب غري قابل لإلمخاد جالبًا  هم إىل دينونة الغضب، إىل  إ

لنار، وعندما ستفصل أمواجه كل واحدة نفسها عن األخرى حمرقة، سيكون هناك صرير أسناٍن  مشتعًال 
  عظيم بني بين البشر

  
ر النار بينما ستقف أعمال كل واحد منهم أمامه [شيء ما هنا  قص أو به خلل] ...مث سيأمرهم بدخول 

  لكل بشر طبقاً ألفعاله
  

ٍر سيتدفق ... ر  سيجلبهم عزرائيل مالك الرب خارج النار ويقيم دينونة حكم . هذه من مث دينونتهم: 
  وكل املدانني سينحدرون إىل وسط النهر. وسيمكثهم أورئيل هناك

  
ساطري ستا هلذا االعتقاد يف مواضع أخرى من كتاَيبَّ عن أصول أڤوذكرت األصل الزردشيت من كتاب األ

. ووردت هذه األسطورة الزردشتية األصل يف أسفار أبوكريفا م، منها يف دراسيت لسفر رؤ صفنيا وغريهاإلسال
عتيقة أقدم من اإلسالم كرؤ صفنيا (انظر ترمجة فقرات منه يف كتايب أصول أساطري اإلسالم من اهلاجادة 



عهد القدمي) ورؤ بطرس النسخة اإلثيوبية وسفر نياحة يوسف النجَّار وسفر قيامة يسوع القبطي وأبوكريفا ال
ب (بعض األخرو ت املنسوب إىل برثوملاوس وسفر مكاريوس أنتيئوس، انظر النصوص يف مواضعها يف 

ء الكنيسة ممن اعتقدو اإلسالمية مأخوذ من األبوكريفا  ت بعض آ ملَْطَهر، راجع ص املسيحية)، ويف كتا ا 
 Jamesببعض خمطوطاته، انظر  The vision of Ezraوما بعدها، وورد كذلك يف سفر رؤ عزرا الالتيين  ٩٢٠

Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, part 1, page 588 note Z3 املنحولة الرؤى، و -
مبا يرتواح بني القرنني الرابع والتاسع امليالدي فقد ، لكن هذا األخري يؤرَّخ ١٤٢، ص شديد إسكندر ترمجة

 الثاين املكابيني وانظر .توصيف دون فقط ر ر ذكر ٥ -٤: ١٧ أخنوخوورد يف  يكون بعد عصر دمحم.
 اليهودي الربيين الرتاث يف اجلحيم اآلمثني املؤمنني دخول عقيدة وانظر ،١٤ إبراهيم ووصية ٤٦ -٤١: ١٢
ت ب/ اهلاجادة من اإلسالم أساطري أصول( كتايب يف . وترفض كنيسة املذهب املطهر موضوع/ األخرو

األرثوذكسي عقيدة املطهر، بينما يقبل هذه الفكرة الكاثوليك وبعض أحبار اليهود وأغلب املسلمني السنة 
 َوتـََوىلَّ  َكذَّبَ  الَِّذي) ١٥( األْشَقى ِإال َيْصالَها ال{ مثل والشيعة االثناعشرية، ولو أن بعض نصوص القرآن

األحاديث بعض و  ،١٨ -١٥سورة الليل:  })١٨( يـَتـَزَكَّى َمالَهُ  يـُْؤِيت  الَِّذي )١٧( األتْـَقى َوَسُيَجنـَّبـَُها) ١٦(
أبواب  موضٍع من تنفيها كما قلت يف مواضع أخرى يف كتايب عن اهلاجادة، ويف القرب احملفور لإلسالم يف

  التناقضات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧٨

جدول مقارنـة مـوجزة القتباسـات       : اجلزء الرابع 
نصوص اإلسالم من كتب أبوكريفا العهد      ) وتشاات(

  القدمي

 
 
 

 

 

 

  

   
   
   



 ٥٧٩

   اإلسالم مع كتب األبوكریفااإلسالم مع كتب األبوكریفااإلسالم مع كتب األبوكریفا) ) ) أو تشابھاتأو تشابھاتأو تشابھات(((ات ات ات اقتباساقتباساقتباس
  

ھنا أعرض مقارنة بین نصوص ما یعرف بأبوكریفا العھد القدیم، ونصوص اإلسالم، مع ذكر الجزء ورقم الصفحة في 
  )كتابات ما بین العھدین(الترجمة العربیة المسماة بـ 

  
                     االقتباس أو وجھ التشابھ                 رقم الصفحة  العدد  السفر

    ١ج    أخنوخ

َوَأْخَرَجْت اَألْرُض َأْثَقاَلَھا ) ١(ِإَذا ُزْلِزَلْت اَألْرُض ِزْلَزاَلَھا {  ٢٨  ٨- ٦: ١  
  ،٢-١: الزلزلة} )٢(
  
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّھ َتْوَبًة َنُصوحًا َعَسى َربُُّكْم {

ْنُكمْ  َر َع ا    َأْن ُیَكفِّ ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ْدِخَلُكْم َجنَّ یَِّئاِتُكْم َوُی  َس
وُرُھْم             ُھ ُن وا َمَع ِذیَن آَمُن يَّ َوالَّ ُھ النَِّب ِزي اللَّ ْوَم ال ُیْخ اَألْنَھاُر َی
ا    ا ُنوَرَن ْم َلَن ا َأْتِم وَن َربََّن اِنِھْم َیُقوُل ِدیِھْم َوِبَأْیَم ْیَن َأْی ْسَعى َب َی

  ٨: التحریم} )٨(نََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َواْغِفْر َلَنا ِإ

  البیت المعمور حسب أسطورة األحادیث الصحیحة    ١: ٩  
: ١١ و١٧- ١٤: ١٠  

٢-١  
َوَلْو َأنَُّھْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواِإلنِجیَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْیِھْم ِمْن َربِِّھْم {  ٣٤ و٣٣

ْن تَ   ْوِقِھْم َوِم ْن َف وا ِم ِصَدٌة    َألَكُل ٌة ُمْقَت ْنُھْم ُأمَّ ْم ِم ِت َأْرُجِلِھ ْح
  ٦٦: المائدة} )٦٦(َوَكِثیٌر ِمْنُھْم َساَء َما َیْعَمُلوَن 

اُر  ) ٥(َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة ) ٤(َكالَّ َلُیْنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة   {  ٣٩  ٧: ٢١   َن
َدُة   ِھ اْلُموَق ى اَألْف) ٦(اللَّ ُع َعَل ي َتطَِّل َدِة الَِّت ْیِھْم ) ٧(ِئ ا َعَل ِإنََّھ

  ٩-٤: الھمزة} )٩(ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة ) ٨(ُمْؤَصَدٌة 
  عقیدة عذاب القبر أو البرزخ  ٤٠  ٢٢  
رآن                ٤١  ٧-٤: ٢٤   ي الق واردة ف ى ال قارن شجرة الخلود مع سدرة المنتھ

ْنَتَھى ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُم) ١٣(َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى {واألحادیث، 
َشى    ) ١٥(ِعْنَدَھا َجنَُّة اْلَمْأَوى    ) ١٤( ا َیْغ ِإْذ َیْغَشى السِّْدَرَة َم
  ١٦-١٣: النجم} )١٦(

  :یروي البخاري  ٦٦  ١٦- ١٥: ٦٢  

َرُة     - ٣٣٤٩  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثیٍر َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َحدََّثَنا اْلُمِغی
ِعیُد ْبُن ُجَبْیٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ْبُن النُّْعَماِن َقاَل َحدََّثِني سَ  

ْم           اَل ِإنَُّك لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب ا َع ُھ َعْنُھَم اللَّ
َرَأ    مَّ َق ا ُث َراًة ُغْرًل اًة ُع ُشوُروَن ُحَف ٍق  {َمْح َدْأَنا َأوََّل َخْل ا َب َكَم

ا َف     ا ُكنَّ ا ِإنَّ ًدا َعَلْیَن ُدُه َوْع ْوَم   } اِعِلیَنُنِعی َسى َی ْن ُیْك َوَأوَُّل َم
  إلخ الحدیث...اْلِقَیاَمِة ِإْبَراِھیُم

َرِة        - ٣٤٤٧ ْن اْلُمِغی  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َع
ُھ               َي اللَّ اٍس َرِض ِن َعبَّ ْن اْب ٍر َع ْبِن النُّْعَماِن َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْی

َشُروَن     َعْنُھَما َقاَل    لََّم ُتْح ِھ َوَس ُھ َعَلْی َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَّ
َرَأ   مَّ َق ا ُث َراًة ُغْرًل اًة ُع ًدا  {ُحَف ُدُه َوْع ٍق ُنِعی َدْأَنا َأوََّل َخْل ا َب َكَم

  إلخ الحدیث....َفَأوَُّل َمْن ُیْكَسى ِإْبَراِھیم} َعَلْیَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلیَن

  :ویرویھ مسلم



 ٥٨٠

ع ح         ] ٢٨٦٠[  دثنا وكی یبة ح ي ش ن أب ر ب و بك دثنا أب ح
عبة ح     ن ش ا ع ي كالھم اذ حدثنا أب ن مع د اهللا ب وحدثنا عبی
ن         ظ الب شار واللف ن ب د ب ى ومحم ن المثن د ب دثنا محم وح
رة           ر حدثنا شعبة عن المغی المثنى قاال حدثنا محمد بن جعف
ا              ام فین ال ق اس ق ن عب بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ب

 صلى اهللا علیھ وسلم خطیبا بموعظة فقال یا أیھا رسول اهللا
رال         راة غ اة ع ى اهللا حف دأنا   { الناس إنكم تحشرون إل ا ب كم

اعلین    ا ف ا كن ا إن دا علین ده وع ق نعی أال وإن أول }  أول خل
سالم   ھ ال راھیم علی ة إب وم القیام سى ی ق یك خ ...الخالئ إل

  الحدیث

بعدة نبل وقد روى حدیث إكساء إبراھیم كذلك أحمد بن ح
  .ة لتكرارهجبما ال حاأسانید 

  :وروى أحمد بن حنبل

دََّثِني         - ٢١٨٧٢ اِجِر َح ُن اْلُمَھ ِشیُر ْب  َحدََّثَنا َأُبو ُنَعْیٍم َحدََّثَنا َب
  َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَل

لََّم           ِھ َوَس وُل   ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی َسِمْعُتُھ َیُق َف
ا    ْسَرٌة َوَل ا َح ٌة َوَتْرَكَھ َذَھا َبَرَك ِإنَّ َأْخ َرِة َف وَرَة اْلَبَق وا ُس َتَعلَُّم
وَرَة                وا ُس اَل َتَعلَُّم مَّ َق اَعًة ُث َث َس مَّ َمَك َیْسَتِطیُعَھا اْلَبَطَلُة َقاَل ُث

َراَواِن ُیِظلَّ      ْوَم   اْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن َفِإنَُّھَما الزَّْھ اِحَبُھَما َی اِن َص
ٍر   ْن َطْی اِن ِم اِن َأْو ِفْرَق اِن َأْو َغَیاَیَت ا َغَماَمَت ِة َكَأنَُّھَم اْلِقَیاَم
َشقُّ      یَن َیْن ِة ِح ْوَم اْلِقَیاَم اِحَبُھ َی ى َص ْرآَن َیْلَق َوافَّ َوِإنَّ اْلُق َص

ْل َتْعرِ       ُھ َھ وُل َل ا    َعْنُھ َقْبُرُه َكالرَُّجِل الشَّاِحِب َفَیُق وُل َم ي َفَیُق ُفِن
ا    وُل َأَن َك َفَیُق ا َأْعِرُف وُل َم ي َفَیُق ْل َتْعِرُفِن ُھ َھ وُل َل َك َفَیُق َأْعِرُف
َك   َھْرُت َلْیَل َواِجِر َوَأْس ي اْلَھ َك ِف ِذي َأْظَمْأُت ْرآُن الَّ اِحُبَك اْلُق َص

نْ   ْوَم ِم َك اْلَی ِھ َوِإنَّ ْن َوَراِء ِتَجاَرِت اِجٍر ِم لَّ َت لِّ َوِإنَّ ُك  َوَراِء ُك
ى    ُع َعَل ِشَماِلِھ َوُیوَض َد ِب ِھ َواْلُخْل َك ِبَیِمیِن ى اْلُمْل اَرٍة َفُیْعَط ِتَج
ُل            ا َأْھ وَُّم َلُھَم ا ُیَق ْیِن َل َداُه ُحلََّت َسى َواِل اِر َوُیْك اُج اْلَوَق ِھ َت َرْأِس

ِدكُ          ِذ َوَل اُل ِبَأْخ ِذِه َفُیَق ِسیَنا َھ َم ُك مَّ   الدُّْنَیا َفَیُقوَلاِن ِب ْرآَن ُث َما اْلُق
ُیَقاُل َلُھ اْقَرْأ َواْصَعْد ِفي َدَرَجِة اْلَجنَِّة َوُغَرِفَھا َفُھَو ِفي ُصُعوٍد 

  َما َداَم َیْقَرُأ َھذا َكاَن َأْو َتْرِتیًلا
  

ي    ) الكفار(قارن توسالت     ٦٦  ٦٣   المماثلة لیعودوا للحیاة فیؤمنوا ف
رآن  اطر : الق سجدة ٣٧-٣٦: ف ون ، ال٢٠: ، ال -١٠٢: مؤمن
  ، وغیرھم٧:، التحریم٢٤:، فصلت٢٢-١٩: ، الحج١١١

لیمان       ٦٧  ٨-٦: ٦٥   ن س ة ع طورة القرآنی ذكرنا باألس ذا ی ُسَلْیَماَن {ھ َوِل
ْیَن   ُھ َع ْلَنا َل ْھٌر َوَأَس ا َش ْھٌر َوَرَواُحَھ ُدوَُّھا َش رِّیَح ُغ ال

  ١٢: سبأ} .......اْلِقْطِر
ى ِإَذا َج{  ٦٩- ٦٨  ١٢-٤: ٦٧   لٍّ   َحتَّ ْن ُك ا ِم ْل ِفیَھ ا اْحِم وُر ُقْلَن اَر التَّنُّ ا َوَف اَء َأْمُرَن

َزْوَجْیِن اْثَنْیِن َوَأْھَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْیِھ اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما        
  ٤٠: ھود} )٤٠(آَمَن َمَعُھ ِإالَّ َقِلیٌل 

ى   {  ٧٠- ٦٩  ٦٩   شََّیاِطیُن َعَل و ال ا َتْتُل وا َم َر    َواتََّبُع ا َكَف َلْیَماَن َوَم ِك ُس  ُمْل
ا           سِّْحَر َوَم اَس ال وَن النَّ ُروا ُیَعلُِّم شََّیاِطیَن َكَف ُسَلْیَماُن َوَلِكنَّ ال
ْن               اِن ِم ا ُیَعلَِّم اُروَت َوَم اُروَت َوَم َل َھ ُأنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْیِن ِبَباِب

ا    َأَحٍد َحتَّى َیُقوال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكفُ         ا َم وَن ِمْنُھَم ْر َفَیَتَعلَُّم
ٍد       ْن َأَح ِھ ِم َضارِّیَن ِب ُیَفرُِّقوَن ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َوَما ُھْم ِب
وا         ْد َعِلُم نَفُعُھْم َوَلَق ُضرُُّھْم َوال َی ا َی وَن َم ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّھ َوَیَتَعلَُّم

ِھ   َلَمْن اْشَتَراُه َما َلُھ ِفي اآلِخَرِة ِمنْ  َرْوا ِب  َخالٍق َوَلِبْئَس َما َش
  ١٠٢: البقرة} )١٠٢(َأنُفَسُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن 



 ٥٨١

ي        ٧١- ٧٠  ٢٢- ١٣: ٦٩   اء ف ا ج اب كم ھ أج ي ب ذي إذا دع م أو ال م اهللا األعظ اس
  األحادیث، كما روى أحمد والسنن األربعة

  ٢٣: ٦٩  
٥: ٧٢  
٦: ٧٤  

٧١  
٨١- ٨٠  
٨٠  

َر َأنَّ اللََّھ ُیْزِجي َسَحابًا ُثمَّ ُیَؤلُِّف َبْیَنُھ ُثمَّ َأَلْم َت{ قارن مع اآلیة
ْن          زُِّل ِم ِھ َوُیَن ْن ِخالِل ُرُج ِم َوْدَق َیْخ َرى اْل ًا َفَت ُھ ُرَكام َیْجَعُل
السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفیَھا ِمْن َبَرٍد َفُیِصیُب ِبِھ َمْن َیَشاُء َوَیْصِرُفُھ 

ور } )٤٣(َنا َبْرِقِھ َیْذَھُب ِباَألْبَصاِر َعْن َمْن َیَشاُء َیَكاُد سَ    : الن
٤٣  

ْن    {  ٧١  ٢٥- ٢٤: ٦٩   یِھنَّ َوِإْن ِم ْن ِف سَّْبُع َواَألْرُض َوَم سََّمَواُت ال ُھ ال َسبُِّح َل ُت
اَن          ُھ َك ْسِبیَحُھْم ِإنَّ وَن َت ْن ال َتْفَقُھ ِدِه َوَلِك َسبُِّح ِبَحْم ْيٍء ِإالَّ ُی َش

  ٤٤: اإلسراء} )٤٤(َحِلیمًا َغُفورًا 

نرى شكًال بدائیًا من قصة المعراج أو الصعود، لكن ال تذكر           
صة صعود       ي ق فیھ السماوات سماًء سماًء، ولكننا نجد ھا ف
موسى الھاجادیة، وفي أسرار أخنوخ السالفّي، وفي قصتي  

  . في الزرادشتیةيرانڤأردا صعود زرادشت وصعود 
ِز  َوالشَّْمُس {: في القرآن   ٧٥  ٤-٢: ٧٢   َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزی

  ٣٨: یس} ) ٣٨(اْلَعِلیِم 
  
اريو دََّثَنا   - ٣١٩٩: روى البخ َف َح ُن ُیوُس ُد ْب دََّثَنا ُمَحمَّ  َح

ي            ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی يِّ َع َراِھیَم التَّْیِم ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْب
 َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَأِبي َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ

وُلُھ        َذرٍّ ِحیَن َغَرَبْت الشَّْمُس َأَتْدِري َأْیَن َتْذَھُب ُقْلُت اللَُّھ َوَرُس
ْسَتْأِذَن      ْرِش َفَت َت اْلَع ْسُجَد َتْح ى َت ْذَھُب َحتَّ ا َت اَل َفِإنََّھ ُم َق َأْعَل

ا َوُیو ْؤَذُن َلَھ ا   َفُی ْسَتْأِذَن َفَل ا َوَت َل ِمْنَھ ا ُیْقَب ْسُجَد َفَل ُك َأْن َت ِش
ا          ُیْؤَذَن َلَھا ُیَقاُل َلَھا اْرِجِعي ِمْن َحْیُث ِجْئِت َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِرِبَھ

ِدیُر         {َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى     َك َتْق ا َذِل ْسَتَقرٍّ َلَھ ِري ِلُم شَّْمُس َتْج َوال
  رواه البخاري ومسلم وأحمد بعدة أسانید }اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم

  : مشابھ لحدیث رواه البخاري وغیره، واللفظ لھ  ٧٩  ٤: ٧٥  

 َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُیوُسَف َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْعَمِش     - ٣٢٥٩
يُّ       اَل النَِّب اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ ِعیٍد َرِض ي َس ْن َأِب َواَن َع ْن َذْك َع

 اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْبِرُدوا ِبالصََّلاِة َفِإنَّ ِشدََّة اْلَحرِّ ِمْن َفْیِح َصلَّى
  َجَھنََّم

اَل           - ٣٢٦٠ ِريِّ َق ْن الزُّْھ َعْیٌب َع ا ُش  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَن
َرَة َرِضَي َحدََّثِني َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَُّھ َسِمَع َأَبا ُھَریْ   

اللَُّھ َعْنُھ َیُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم اْشَتَكْت    
النَّاُر ِإَلى َربَِّھا َفَقاَلْت َربِّ َأَكَل َبْعِضي َبْعًضا َفَأِذَن َلَھا ِبَنَفَسْیِن 

دُ  ا َتِج دُّ َم صَّْیِف َفَأَش ي ال ٍس ِف شَِّتاِء َوَنَف ي ال ٍس ِف ْن َنَف وَن ِم
  اْلَحرِّ َوَأَشدُّ َما َتِجُدوَن ِمْن الزَّْمَھِریِر

اِر        {: مشابھ لآلیتین   ١٠٦  ٤: ٩٦   ْن اَألْحَب رًا ِم وا ِإنَّ َكِثی ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ َی
َوالرُّْھَباِن َلَیْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل  

ِبیِل     اللَِّھ َوالَّذِ  ي َس ا ِف ضََّة َوال ُینِفُقوَنَھ یَن َیْكِنُزوَن الذََّھَب َواْلِف
یٍم   َذاٍب َأِل شِّْرُھْم ِبَع ِھ َفَب اِر  ) ٣٤(اللَّ ي َن ا ِف ى َعَلْیَھ ْوَم ُیْحَم َی

ْزُتْم    َجَھنََّم َفُتْكَوى ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجُنوُبُھْم َوُظُھوُرُھْم َھَذا َما َكَن
  ٣٥-٣٤:  التوبة})٣٥(وا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن ُقَألنُفِسُكْم َفُذو

ع       ١١٣-١١٢  ١٠٤-١٠٢   شابھ م ذلك ت ث، ك رآن واألحادی ل للق ة مماث ف الجن وص
ة ُسُھْم  {: اآلی َتَھْت َأنُف ا اْش ي َم ْم ِف َسَھا َوُھ ْسَمُعوَن َحِسی ال َی

اُھمْ      ) ١٠٢(َخاِلُدوَن   ُر َوَتَتَلقَّ َزُع اَألْكَب ُة  ال َیْحُزُنُھْم اْلَف  اْلَمالِئَك
ْوُمُكْم ا    ُدوَن    َھَذا َی ُتْم ُتوَع ِذي ُكن اء })١٠٣(لَّ -١٠٢:  األنبی



 ٥٨٢

١٠٣  
ي        - ٧٤٠٥: روى البخاريّ   ١١٣  ٤: ١٠٣   دََّثَنا َأِب ٍص َح ُن َحْف ُر ْب  َحدََّثَنا ُعَم

ُھ      َي اللَّ َرَة َرِض َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َسِمْعُت َأَبا َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْی
اَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل اللَُّھ َتَعاَلى َأَنا َعْنُھ َق

ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي َوَأَنا َمَعُھ ِإَذا َذَكَرِني َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِھ    
ُھْم َذَكْرُتُھ ِفي َنْفِسي َوِإْن َذَكَرِني ِفي َمَلٍإ َذَكْرُتُھ ِفي َمَلٍإ َخْیٍر ِمْن

َوِإْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِبِشْبٍر َتَقرَّْبُت ِإَلْیِھ ِذَراًعا َوِإْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِذَراًعا 
  َتَقرَّْبُت ِإَلْیِھ َباًعا َوِإْن َأَتاِني َیْمِشي َأَتْیُتُھ َھْرَوَلًة

    ٣ج    عزرا الرابع
 اْلَفْضِل ْبُن اْلَقاِسُم َأْخَبَرَنا َیِزیُد َحدََّثَنا - ١١٣٦٥: روى أحمد  ٣١٩  ٤: ٥  

  َقاَل اْلُخْدِريِّ َسِعیٍد َأِبي َعْن َنْضَرَة َأِبي َعْن اْلُحدَّاِنيُّ
َدا  ذِّْئبُ  َع ى ال اةٍ  َعَل َذَھا  َش ُھ َفَأَخ ي  َفَطَلَب ا  الرَّاِع ُھ َفاْنَتَزَعَھ  ِمْن

ذِّْئبُ  َفَأْقَعى ى  ال ھِ  َعَل الَ  َذَنِب ا  َق ي  َأَل ھَ  َتتَِّق ِزعُ  اللَّ ي ِم َتْن ا  نِّ  ِرْزًق
يَّ  اللَُّھ َساَقُھ الَ  ِإَل ا  َفَق ي  َی بٌ  َعَجِب عٍ  ِذْئ ى  ُمْق ھِ  َعَل ي  َذَنِب  ُیَكلُِّمِن
اَم ِإْنِس َكَل اَل اْل ذِّْئُب َفَق ا ال ُرَك َأَل َب ُأْخِب ْن ِبَأْعَج َك ِم ٌد َذِل  ُمَحمَّ
َبقَ  َقْد َما اِءِبَأْنَب النَّاَس ُیْخِبُر ِبَیْثِرَب َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى  َس

لَ  َقاَل ي  َفَأْقَب ُسوقُ  الرَّاِع ھُ  َی ى  َغَنَم لَ  َحتَّ ةَ  َدَخ ا  اْلَمِدیَن  َفَزَواَھ
مَّ  َزَواَیاَھا ِمْن َزاِوَیٍة ِإَلى ى  ُث ولَ  َأَت ھِ  َرُس لَّى  اللَّ ھُ  َص ھِ  اللَّ  َعَلْی

 َفُنوِدَي َوَسلََّم ِھَعَلْی اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َفَأَمَر َفَأْخَبَرُه َوَسلََّم
ي  َفَقاَل َخَرَج ُثمَّ َجاِمَعٌة الصََّلاُة ْرُھمْ  ِللرَّاِع َأْخَبَرُھمْ  َأْخِب الَ  َف  َفَق
 َلا ِبَیِدِه َنْفِسي َوالَِّذي َصَدَق َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل

سَّاَعةُ  َتُقوُم ى  ال مَ  َحتَّ سَِّباعُ  ُیَكلِّ ِإْنسَ  ال مَ  اْل لَ  َوُیَكلِّ ةُ  الرَُّج  َعَذَب
  َبْعَدُه َأْھُلُھ َأْحَدَث ِبَما َفِخُذُه َوُیْخِبَرُه َنْعِلِھ َوِشَراُك َسْوِطِھ

  مشابھ لألحادیث الكثیرة عن شرور آخر الزمان،   ٣٢٠-٣١٩  ٥  

َدَقُة   -٥٥٩٠:خاريوروى الب   َوَقاَل ِھَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َحدََّثَنا َص
ُة          ْبُن َخاِلٍد حَ   دََّثَنا َعِطیَّ اِبٍر َح ِن َج َد ْب دََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َیِزی

اَل             َعِريُّ َق ْنٍم اْلَأْش ُن َغ رَّْحَمِن ْب ُد ال ْبُن َقْیٍس اْلِكَلاِبيُّ َحدََّثَنا َعْب
َحدََّثِني َأُبو َعاِمٍر َأْو َأُبو َماِلٍك اْلَأْشَعِريُّ َواللَِّھ َما َكَذَبِني َسِمَع 

َواٌم                ال ي َأْق ْن ُأمَِّت وَننَّ ِم وُل َلَیُك لََّم َیُق ِھ َوَس ُھ َعَلْی نَِّبيَّ َصلَّى اللَّ
َواٌم           ِزَلنَّ َأْق اِزَف َوَلَیْن َر َواْلَمَع َیْسَتِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِریَر َواْلَخْم

َر  ِإَلى َجْنِب َعَلٍم َیُروُح َعَلْیِھْم ِبَساِرَحٍة َلُھْم َیْأِتیِھْم َیْعِني ا     ْلَفِقی
َم      َضُع اْلَعَل ُھ َوَی ُتُھْم اللَّ ًدا َفُیَبیِّ ا َغ ْع ِإَلْیَن وَن اْرِج ٍة َفَیُقوُل ِلَحاَج

  َوَیْمَسُخ آَخِریَن ِقَرَدًة َوَخَناِزیَر ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة

نْ  ِرْشِدیُن َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة َحدََّثَنا - ٥٦٠١:  وروى أحمد  ي  َع  َأِب
  َقاَل ُعَمَر اْبِن َعِن َناِفٍع َعْن ِزَیاٍد ْبِن ُحَمْیِد َصْخٍر

ھِ  اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوَل َسِمْعُت لَّمَ  َعَلْی ولُ  َوَس َیُكونُ  َیُق ي  َس  ِف
  َوالزِّْنِدیِقیَِّة ِباْلَقَدِر اْلُمَكذِِّبیَن ِفي َوَذاَك َأَلا َمْسٌخ اْلُأمَِّة َھِذِه

  
دََّثَنا - ٥٩٣١ اُروُن َح ُن َھ ُروٍف ْب ا َمْع ُد َأْخَبَرَن ِھ َعْب ُن اللَّ  ْب

  َقاَل َناِفٍع َعْن َصْخٍر َأُبو َأْخَبَرِني َوْھٍب
 ِإنَّ َفَقاَل َرُجٌل َجاَء ِإْذ ُقُعوًدا ُعَمَر ْبِن اللَِّھ َعْبِد ِعْنَد َنْحُن َبْیَنَما
لٍ  السََّلاَم َعَلْیَك َیْقَرُأ ُفَلاًنا نْ  ِلَرُج لِ  ِم شَّامِ  َأْھ دُ  اَلَفقَ  ال ھِ  َعْب  اللَّ

َدثَ  َأنَُّھ َبَلَغِني َدًثا  َأْح ِإنْ  َح انَ  َف َذِلكَ  َك ا  َك َرَأنَّ  َفَل ھِ  َتْق ي  َعَلْی  ِمنِّ
ھِ  َرُسوَل َسِمْعُت السََّلاَم لَّى  اللَّ ھُ  َص ھِ  اللَّ لَّمَ  َعَلْی ولُ  َوَس ھُ  َیُق  ِإنَّ

  َواْلَقَدِریَِّة یِقیَِّةالزِّْنِد ِفي َوُھَو َوَقْذٌف َمْسٌخ ُأمَِّتي ِفي َسَیُكوُن
اري   ٣٢٢  ٥٥-٥٠: ٥   دََّثَنا   - ٧٠٦٨: روى البخ َف َح ُن ُیوُس ُد ْب دََّثَنا ُمَحمَّ  َح

َشَكْوَنا          ٍك َف َن َماِل ُسْفَیاُن َعْن الزَُّبْیِر ْبِن َعِديٍّ َقاَل َأَتْیَنا َأَنَس ْب
ِبُروا َفِإنَّ      اَل اْص اِج َفَق ْیُكْم    ِإَلْیِھ َما َنْلَقى ِمْن اْلَحجَّ ْأِتي َعَل ا َی ُھ َل



 ٥٨٣

ْن            ِمْعُتُھ ِم ْم َس ْوا َربَُّك ى َتْلَق ُھ َحتَّ رٌّ ِمْن َدُه َش ِذي َبْع ا الَّ اٌن ِإلَّ َزَم
 َنِبیُِّكْم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

ْن      - ٣٣٢٦ رَّزَّاِق َع ُد ال دََّثَنا َعْب  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َح
يِّ          َمْعَمٍر َعنْ  ْن النَِّب ُھ َع ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض  َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْی

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا 
ا        َتِمْع َم ِة َفاْس ْن اْلَمَلاِئَك َك ِم ى ُأوَلِئ َسلِّْم َعَل ْب َف اَل اْذَھ مَّ َق ُث

َك َت اُلوا       ُیَحیُّوَن ْیُكْم َفَق سََّلاُم َعَل اَل ال َك َفَق ُة ُذرِّیَِّت َك َوَتِحیَّ ِحیَُّت
ْدُخُل      السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة اللَِّھ َفُكلُّ َمْن َی

  اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َیَزْل اْلَخْلُق َیْنُقُص َحتَّى اْلآَن
ا  {  ٣٢٧  ٣٢: ٧   ْت اَألْرُض ِزْلَزاَلَھ ا  َوَأْخَر) ١(ِإَذا ُزْلِزَل ْت اَألْرُض َأْثَقاَلَھ َج

   ٢-١: الزلزلة} )٢(
دَّْت  { ا َوَتَخلَّ    ) ٣(َوِإَذا اَألْرُض ُم ا ِفیَھ ْت َم } )٤(ْت َوَأْلَق

  ٤-٣: االنشقاق
ذِِّبیَن     {  ٣٢٧  ٣٧: ٧   ي    ) ١١(َفَوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَك ْم ِف ِذیَن ُھ وَن   الَّ ْوٍض َیْلَعُب َخ

ًا   ) ١٢( ي    ) ١٣(َیْوَم ُیَدعُّوَن ِإَلى َناِر َجَھنََّم َدّع اُر الَِّت ِذِه النَّ َھ
ذُِّبوَن  ا ُتَك ُتْم ِبَھ ِصُروَن ) ١٤(ُكن ُتْم ال ُتْب َذا َأْم َأْن ِسْحٌر َھ َأَف

ا     ) ١٥( ْیُكْم ِإنََّم َواٌء َعَل ْصِبُروا َس ِبُروا َأْو ال َت َلْوَھا َفاْص اْص
  ١٦-١١: الطور} )١٦(َن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َزْوُتْج

اْصَلْوَھا اْلَیْوَم ِبَما ُكنُتْم ) ٦٣(َھِذِه َجَھنَُّم الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن {
  ٦٤-٦٣: یس} )٦٤(َتْكُفُروَن 

ا  ) ٤٣(َھِذِه َجَھنَُّم الَِّتي ُیَكذُِّب ِبَھا اْلُمْجِرُموَن        { َیُطوُفوَن َبْیَنَھ
  ٤٤-٤٣: الرحمان} )٤٤(َحِمیٍم آٍن َوَبْیَن 

ِعیرًا    { سَّاَعِة َس ذََّب ِبال ْن َك ْدَنا ِلَم سَّاَعِة َوَأْعَت ذَُّبوا ِبال ْل َك َب
  ١١: الفرقان} ) ١١(

وُن         { َسْوَف َیُك ذَّْبُتْم َف ْد َك اُؤُكْم َفَق ْوال ُدَع ي َل ُقْل َما َیْعَبُأ ِبُكْم َربِّ
  ٧٧: الفرقان} )٧٧(ِلَزامًا 

ا            َوَمْن أَ { اْلَحقِّ َلمَّ ذََّب ِب ِذبًا َأْو َك ِھ َك ى اللَّ َرى َعَل ْن اْفَت ْظَلُم ِممَّ
  ٦٨:  العنكبوت})٦٨(َجاَءُه َأَلْیَس ِفي َجَھنََّم َمْثًوى ِلْلَكاِفِریَن 

ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأنَزَل اللَُّھ ِمْن اْلِكَتاِب َوَیْشَتُروَن ِبِھ َثَمنًا {  ٣٢٩  ٧٣: ٧  
ُھ        َق ْم اللَّ اَر َوال ُیَكلُِّمُھ وِنِھْم ِإالَّ النَّ ِلیًال ُأْوَلِئَك َما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُط

یٌم            َذاٌب َأِل ْم َع َزكِّیِھْم َوَلُھ ِة َوال ُی رة })١٧٤(َیْوَم اْلِقَیاَم :  البق
١٧٤  

  
یالً       إِِ{ ًا َقِل اِنِھْم َثَمن ِھ َوَأْیَم ِد اللَّ َك ال  نَّ الَِّذیَن َیْشَتُروَن ِبَعْھ  ُأْوَلِئ

ْوَم           ْیِھْم َی ُر ِإَل ُھ َوال َیْنُظ ْم اللَّ َرِة َوال ُیَكلُِّمُھ ي اآلِخ ْم ِف َخالَق َلُھ
  ٧٧: آل عمران} )٧٧ (اْلِقَیاَمِة َوال ُیَزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم

  عقیدة عذاب البرزخ ونعیمھ  ٣٣١-٣٢٩  ١٠١-٧٥: ٧  
دََّثِني   - ١٣٧٩: بخاريقارن، روى ال    ٣٣٠  ٩٥: ٧ ،٨٤-٨٣ :٧    َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َقاَل َح

ا َأنَّ            ُھ َعْنُھَم َي اللَّ َر َرِض ِن ُعَم َماِلٌك َعْن َناِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّھ ْب
اَت    َدُكْم ِإَذا َم اَل ِإنَّ َأَح لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ َرُس

ِة       ُعِرَض َعَلْیِھ َمْقَعُدُه ِبالْ   ِل اْلَجنَّ ْن َأْھ اَن ِم ِشيِّ ِإْن َك َداِة َواْلَع َغ
ُدَك   َذا َمْقَع اُل َھ اِر َفُیَق ِل النَّ ْن َأْھ اَن ِم ِة َوِإْن َك ِل اْلَجنَّ ْن َأْھ َفِم

  َحتَّى َیْبَعَثَك اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة
َبًة َنُصوحًا َعَسى َربُُّكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّھ َتْو{  ٣٣٠  ٩٧: ٧  



 ٥٨٤

ا      ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ْدِخَلُكْم َجنَّ یَِّئاِتُكْم َوُی ْنُكْم َس َر َع َأْن ُیَكفِّ
وُرُھْم             ُھ ُن وا َمَع ِذیَن آَمُن يَّ َوالَّ ُھ النَِّب ِزي اللَّ ْوَم ال ُیْخ اَألْنَھاُر َی

و  اِنِھْم َیُقوُل ِدیِھْم َوِبَأْیَم ْیَن َأْی ْسَعى َب ا  َی ا ُنوَرَن ْم َلَن ا َأْتِم َن َربََّن
  ٨: التحریم} )٨(َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

  
ِدیِھْم           { ْیَن َأْی وُرُھْم َب ْسَعى ُن اِت َی ْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَن َیْوَم َتَرى اْلُم

ْن َتْحِتھَ    ِري ِم اٌت َتْج ْوَم َجنَّ ْشَراُكْم اْلَی اِنِھْم ُب اُر َوِبَأْیَم ا اَألْنَھ
یُم       ْوُز اْلَعِظ َو اْلَف َك ُھ ا َذِل ِدیَن ِفیَھ وُل  ) ١٢(َخاِل ْوَم َیُق َی

ْن   ِبْس ِم ا َنْقَت وا اْنُظُروَن ِذیَن آَمُن اُت ِللَّ اِفُقوَن َواْلُمَناِفَق اْلُمَن
َنُھْم    ُضِرَب َبْی ورًا َف ُسوا ُن ْم َفاْلَتِم وا َوَراَءُك َل اْرِجُع وِرُكْم ِقی ُن

َذاُب            ِبُسوٍر لَ  ِھ اْلَع ْن ِقَبِل اِھُرُه ِم ُة َوَظ ِھ الرَّْحَم ُھ ِفی ُھ َباٌب َباِطُن
ُیَناُدوَنُھْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَُّكْم َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكْم ) ١٣(

ِھ   ُر اللَّ اَء َأْم ى َج اِنيُّ َحتَّ رَّْتُكْم اَألَم ُتْم َوَغ ْصُتْم َواْرَتْب َوَتَربَّ
  ١٤-١٢: الحدید} )١٤(َغرَُّكْم ِباللَِّھ اْلَغُروُر َو

َرٌة  {  ٣٣١  ٩٨: ٧   ٍذ َناِض وٌه َیْوَمِئ اِظَرٌة  ) ٢٢(ُوُج ا َن ى َربَِّھ } )٢٣(ِإَل
  ٢٤-٢٢: القیامة

  
َوَما ) ١٨(الَِّذي ُیْؤِتي َماَلُھ َیَتَزكَّى    ) ١٧(َوَسُیَجنَُّبَھا اَألْتَقى   {

ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِھ َربِِّھ اَألْعَلى ) ١٩(ْجَزى َألَحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُت
  ٢١-١٧: الیل} )٢١(َوَلَسْوَف َیْرَضى ) ٢٠(
  

  :وروى مسلم
  

حدثنا عبید اهللا بن عمر بن میسرة قال حدثني عبد  ] ١٨١[ 
اني               ت البن لمة عن ثاب ن س اد ب الرحمن بن مھدي حدثنا حم

ي      ھیب عن النب لى  عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن ص  ص
ول اهللا             ال یق ة ق ة الجن اهللا علیھ وسلم قال إذا دخل أھل الجن
یض        م تب ون أل دكم فیقول یئا أزی دون ش الى تری ارك وتع تب
شف      ال فیك ار ق ن الن ا م ة وتنجین دخلنا الجن م ت ا أل وجوھن
الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز        

  وجل 
    
 حدثنا یزید بن ھارون حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ] ١٨١[ 

ة       ذه اآلی ال ھ م ت ناد وزاد ث ذا اإلس لمة بھ ن س اد ب ن حم ع
   للذین أحسنوا الحسنى وزیادة{ 
  

  :وروى البخاري
  

َر       - ٤٥٨١ و ُعَم دََّثَنا َأُب ِز َح ِد اْلَعِزی ُن َعْب ُد ْب دََّثِني ُمَحمَّ  َح
ْن  َحْفُص ْبُن َمْیَسَرَة َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعَطاِء بْ      ِن َیَساٍر َع

يِّ        ِن النَِّب ي َزَم ا ِف َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ ُأَناًس
ْوَم      َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َنَرى َربََّنا َی

َنَعْم َھْل ُتَضارُّوَن ِفي اْلِقَیاَمِة َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 
ُرْؤَیِة الشَّْمِس ِبالظَِّھیَرِة َضْوٌء َلْیَس ِفیَھا َسَحاٌب َقاُلوا َلا َقاَل      
ا           ْیَس ِفیَھ ْوٌء َل ْدِر َض َة اْلَب ِر َلْیَل ِة اْلَقَم َوَھْل ُتَضارُّوَن ِفي ُرْؤَی

َضاُروَن  َسَحاٌب َقاُلوا َلا َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوسَ    لََّم َما ُت
ي           َضاُروَن ِف ا ُت ا َكَم ِة ِإلَّ ْوَم اْلِقَیاَم لَّ َی زَّ َوَج ِھ َع ِة اللَّ ي ُرْؤَی ِف
ُرْؤَیِة َأَحِدِھَما ِإَذا َكاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة َأذََّن ُمَؤذٌِّن َتْتَبُع ُكلُّ ُأمٍَّة َما   

ُد َغیْ    اَن َیْعُب ْن َك ى َم ا َیْبَق ُد َفَل ْت َتْعُب َناِم  َكاَن ْن اْلَأْص ِھ ِم َر اللَّ
ْن               ا َم َق ِإلَّ ْم َیْب ى ِإَذا َل اِر َحتَّ ي النَّ َساَقُطوَن ِف َواْلَأْنَصاِب ِإلَّا َیَت



 ٥٨٥

َكاَن َیْعُبُد اللََّھ َبرٌّ َأْو َفاِجٌر َوُغبََّراُت َأْھِل اْلِكَتاِب َفُیْدَعى اْلَیُھوُد 
ُدوَن قَ       ُتْم َتْعُب ْن ُكْن ْم َم اُل َلُھ ِھ     َفُیَق َن اللَّ َر اْب ُد ُعَزْی ا َنْعُب اُلوا ُكنَّ

اَذا      ٍد َفَم ا َوَل اِحَبٍة َوَل ْن َص ُھ ِم َذ اللَّ ا اتََّخ َذْبُتْم َم ْم َك اُل َلُھ َفُیَق
ِرُدوَن    ا َت َشاُر َأَل ِقَنا َفُی ا َفاْس ْشَنا َربََّن اُلوا َعِط وَن َفَق َتْبُغ

َراٌب یَ  ا َس اِر َكَأنََّھ ى النَّ َشُروَن ِإَل ًضا  َفُیْح ُضَھا َبْع ُم َبْع ْحِط
ُتْم       ْن ُكْن َفَیَتَساَقُطوَن ِفي النَّاِر ُثمَّ ُیْدَعى النََّصاَرى َفُیَقاُل َلُھْم َم
ا           َذْبُتْم َم ْم َك اُل َلُھ ِھ َفُیَق َتْعُبُدوَن َقاُلوا ُكنَّا َنْعُبُد اْلَمِسیَح اْبَن اللَّ

َذِلَك     اتََّخَذ اللَُّھ ِمْن َصاِحَبٍة َوَلا َوَلٍد َفُیقَ         وَن َفَك اَذا َتْبُغ ْم َم اُل َلُھ
رٍّ َأْو              ْن َب َھ ِم ُد اللَّ اَن َیْعُب ْن َك ا َم ِمْثَل اْلَأوَِّل َحتَّى ِإَذا َلْم َیْبَق ِإلَّ
َفاِجٍر َأَتاُھْم َربُّ اْلَعاَلِمیَن ِفي َأْدَنى ُصوَرٍة ِمْن الَِّتي َرَأْوُه ِفیَھا 

ا      َفُیَقاُل َماَذا َتْنَتِظُروَن َتتْ    اُلوا َفاَرْقَن ُد َق َبُع ُكلُّ ُأمٍَّة َما َكاَنْت َتْعُب
النَّاَس ِفي الدُّْنَیا َعَلى َأْفَقِر َما ُكنَّا ِإَلْیِھْم َوَلْم ُنَصاِحْبُھْم َوَنْحُن      
ْشِرُك       ا ُن وَن َل َنْنَتِظُر َربََّنا الَِّذي ُكنَّا َنْعُبُد َفَیُقوُل َأَنا َربُُّكْم َفَیُقوُل

  َشْیًئا َمرََّتْیِن َأْو َثَلاًثاِباللَِّھ 
  

ِريِّ   - ٦٥٧٣ ْن الزُّْھ َعْیٌب َع ا ُش اِن َأْخَبَرَن و اْلَیَم دََّثَنا َأُب  َح
ْن             ا َع َرَة َأْخَبرُھَم ا ُھَرْی َد َأنَّ َأَب ُن َیِزی َأْخَبَرِني َسِعیٌد َوَعَطاُء ْب

دََّثِني َمحْ   ُد    النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ح و َح دََّثَنا َعْب وٌد َح ُم
الرَّزَّاِق َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْھِريِّ َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ    
ا             َرى َربََّن ْل َن ِھ َھ وَل اللَّ ا َرُس َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َقاَل َقاَل ُأَناٌس َی

شَّْمِس      ي ال َضارُّوَن ِف ْل ُت اَل َھ ِة َفَق ْوَم اْلِقَیاَم ا  َی ْیَس ُدوَنَھ َل
َسَحاٌب َقاُلوا َلا َیا َرُسوَل اللَِّھ َقاَل َھْل ُتَضارُّوَن ِفي اْلَقَمِر َلْیَلَة 
ِإنَُّكْم        اَل َف ِھ َق وَل اللَّ ا َرُس ا َی اُلوا َل َحاٌب َق ُھ َس ْیَس ُدوَن ْدِر َل اْلَب

اَس َفَیقُ          ُھ النَّ ُع اللَّ َذِلَك َیْجَم ِة َك اَن   َتَرْوَنُھ َیْوَم اْلِقَیاَم ْن َك وُل َم
َیْعُبُد َشْیًئا َفْلَیتَِّبْعُھ َفَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد الشَّْمَس َوَیْتَبُع َمْن َكاَن 
ُة       ِذِه اْلُأمَّ ى َھ َت َوَتْبَق َیْعُبُد اْلَقَمَر َوَیْتَبُع َمْن َكاَن َیْعُبُد الطََّواِغی

رِ         ي َغْی ُھ ِف وَن     ِفیَھا ُمَناِفُقوَھا َفَیْأِتیِھْم اللَّ ي َیْعِرُف صُّوَرِة الَِّت  ال
ى       ا َحتَّ َذا َمَكاُنَن َك َھ ِھ ِمْن وُذ ِباللَّ وَن َنُع ْم َفَیُقوُل ا َربُُّك وُل َأَن َفَیُق
صُّوَرِة                ي ال ُھ ِف ْأِتیِھْم اللَّ اُه َفَی ا َعَرْفَن ا َربَُّن َیْأِتَیَنا َربَُّنا َفِإَذا َأَتاَن

ا َربُّ    وُل َأَن وَن َفَیُق ي َیْعِرُف ُھ    الَِّت ا َفَیْتَبُعوَن َت َربَُّن وَن َأْن ْم َفَیُقوُل ُك
لََّم        ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َوُیْضَرُب ِجْسُر َجَھنََّم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص
لِّْم            لِّْم َس مَّ َس ٍذ اللَُّھ ِل َیْوَمِئ اُء الرُُّس ُز َوُدَع ْن ُیِجی َفَأُكوُن َأوََّل َم

ْوكِ  ُل َش ُب ِمْث ِھ َكَلاِلی سَّْعَداِن  َوِب ْوَك ال ُتْم َش ا َرَأْی سَّْعَداِن َأَم  ال
َر          سَّْعَداِن َغْی ْوِك ال ُل َش ا ِمْث اَل َفِإنََّھ َقاُلوا َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّھ َق
اِلِھْم                اَس ِبَأْعَم ُف النَّ ُھ َفَتْخَط ا اللَّ ا ِإلَّ ْدَر ِعَظِمَھ ُم َق ا َیْعَل َأنََّھا َل

َرَغ     ِمْنُھْم اْلُموَبُق ِبَعَمِلھِ   ى ِإَذا َف و َحتَّ مَّ َیْنُج  َوِمْنُھْم اْلُمَخْرَدُل ُث
ْن      اِر َم ْن النَّ ِرَج ِم اِدِه َوَأَراَد َأْن ُیْخ ْیَن ِعَب َضاِء َب ْن اْلَق ُھ ِم اللَّ
َأَراَد َأْن ُیْخِرَج ِممَّْن َكاَن َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َأَمَر اْلَمَلاِئَكَة 

و ُھ    َأْن ُیْخِرُج رََّم اللَّ سُُّجوِد َوَح اِر ال ِة آَث وَنُھْم ِبَعَلاَم ُھْم َفَیْعِرُف
ْد           وَنُھْم َق سُُّجوِد َفُیْخِرُج َر ال َعَلى النَّاِر َأْن َتْأُكَل ِمْن اْبِن آَدَم َأَث
وَن    اِة َفَیْنُبُت اُء اْلَحَی ُھ َم اُل َل اٌء ُیَق ْیِھْم َم َصبُّ َعَل ُشوا َفُی اْمُتِح

ِھ    َنَباَت اْلِحبَّ  ٌل ِبَوْجِھ ِة ِفي َحِمیِل السَّْیِل َوَیْبَقى َرُجٌل ِمْنُھْم ُمْقِب
ا        ي َذَكاُؤَھ ا َوَأْحَرَقِن َشَبِني ِریُحَھ َعَلى النَّاِر َفَیُقوُل َیا َربِّ َقْد َق
َفاْصِرْف َوْجِھي َعْن النَّاِر َفَلا َیَزاُل َیْدُعو اللََّھ َفَیُقوُل َلَعلََّك ِإْن   

َرُه         َأْعَطْیُتَك   َأُلَك َغْی ا َأْس َك َل ا َوِعزَِّت وُل َل َأْن َتْسَأَلِني َغْیَرُه َفَیُق
َفَیْصِرُف َوْجَھُھ َعْن النَّاِر ُثمَّ َیُقوُل َبْعَد َذِلَك َیا َربِّ َقرِّْبِني ِإَلى  
َك       َرُه َوْیَل ْسَأَلِني َغْی َباِب اْلَجنَِّة َفَیُقوُل َأَلْیَس َقْد َزَعْمَت َأْن َلا َت

َك              اْب ي ِإْن َأْعَطْیُت وُل َلَعلِّ ْدُعو َفَیُق َزاُل َی ا َی َدَرَك َفَل ا َأْغ َن آَدَم َم
ي          َرُه َفُیْعِط َأُلَك َغْی ا َأْس َك َل ا َوِعزَِّت َذِلَك َتْسَأُلِني َغْیَرُه َفَیُقوُل َل

ى بَ      ُھ ِإَل َرُه َفُیَقرُِّب اِب اللََّھ ِمْن ُعُھوٍد َوَمَواِثیَق َأْن َلا َیْسَأَلُھ َغْی
اْلَجنَِّة َفِإَذا َرَأى َما ِفیَھا َسَكَت َما َشاَء اللَُّھ َأْن َیْسُكَت ُثمَّ َیُقوُل 



 ٥٨٦

ْسَأَلِني        ا َت َت َأْن َل ْد َزَعْم ْیَس َق َربِّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّة ُثمَّ َیُقوُل َأَوَل
ا               ا َربِّ َل وُل َی َدَرَك َفَیُق ا َأْغ َن آَدَم َم ا اْب َك َی ي  َغْیَرُه َوْیَل َتْجَعْلِن

ُھ َأِذَن       َأْشَقى َخْلِقَك َفَلا َیَزاُل َیْدُعو َحتَّى َیْضَحَك َفِإَذا َضِحَك ِمْن
ى           َذا َفَیَتَمنَّ ْن َك نَّ ِم َلُھ ِبالدُُّخوِل ِفیَھا َفِإَذا َدَخَل ِفیَھا ِقیَل َلُھ َتَم

ِھ اْلَأَماِنيُّ َفَیُقوُل ُثمَّ ُیَقاُل َلُھ َتَمنَّ ِمْن َكَذا َفَیَتَمنَّى َحتَّى َتْنَقِطَع ِب
ِل       ُر َأْھ ُل آِخ َك الرَُّج َلُھ َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َمَعُھ َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة َوَذِل
ي              َع َأِب اِلٌس َم ْدِريُّ َج ِعیٍد اْلُخ اْلَجنَِّة ُدُخوًلا َقاَل َعَطاٌء َوَأُبو َس

ِھ       ْن َحِدیِث ْیًئا ِم ِھ     ُھَرْیَرَة َلا ُیَغیُِّر َعَلْیِھ َش ى َقْوِل ى ِإَل ى اْنَتَھ َحتَّ
لَّى             ِھ َص وَل اللَّ ِمْعُت َرُس ِعیٍد َس و َس اَل َأُب َھَذا َلَك َوِمْثُلُھ َمَعُھ َق

و   َرَة   اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َھَذا َلَك َوَعَشَرُة َأْمَثاِلِھ َقاَل َأُب ُھَرْی
  َحِفْظُت ِمْثُلُھ َمَعُھ

 اَألْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَھا َوَذُروا الَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفي َوِللَِّھ{  ٣٣٢  ١٣٩- ١٣٢: ٧  
ُیْجَزْوَن َماِئِھ َس وَن  َأْس اُنوا َیْعَمُل ا َك راف} )١٨٠( َم : األع

١٨٠  
ول      ٣٣٦  ٥٠: ٨   ا تق رب كم خط ال ان وس ر الزم ي آخ شرور ف رة ال كث

  األحادیث
ْوَت إِ {  ٣٣٦  ٥٣: ٨   ا اْلَم ُذوُقوَن ِفیَھ َذاَب   ال َی اُھْم َع ى َوَوَق َة اُألوَل الَّ اْلَمْوَت

  ٥٦: الدخان} )٥٦(اْلَجِحیِم 
اريّ   ال البخ اٍث       - ٤٧٣٠: وق ِن ِغَی ِص ْب ُن َحْف ُر ْب دََّثَنا ُعَم  َح

ِعیٍد                 ي َس ْن َأِب اِلٍح َع و َص دََّثَنا َأُب َأْعَمُش َح دََّثَنا اْل َحدََّثَنا َأِبي َح
ِھ  اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّھ َعنْ  ُھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

َل            ا َأْھ اٍد َی اِدي ُمَن َح َفُیَن ْبٍش َأْمَل ِة َك َوَسلََّم ُیْؤَتى ِباْلَمْوِت َكَھْیَئ
وَن     اْلَجنَِّة َفَیْشَرِئبُّوَن َوَیْنُظُروَن َفَیُقوُل َھْل َتْعِرُفوَن َھَذا َفَیُقوُل

ْوُت َوكُ  َذا اْلَم ْم َھ اِر    َنَع َل النَّ ا َأْھ اِدي َی مَّ ُیَن ْد َرآُه ُث ْم َق لُُّھ
ْم               وَن َنَع َذا َفَیُقوُل وَن َھ ْل َتْعِرُف وُل َھ َفَیْشَرِئبُّوَن َوَیْنُظُروَن َفَیُق
وٌد         ِة ُخُل َھَذا اْلَمْوُت َوُكلُُّھْم َقْد َرآُه َفُیْذَبُح ُثمَّ َیُقوُل َیا َأْھَل اْلَجنَّ

َوَأْنِذْرُھْم َیْوَم { َل النَّاِر ُخُلوٌد َفَلا َمْوَت ُثمَّ َقَرَأ  َفَلا َمْوَت َوَیا َأھْ   
ٍة          ي َغْفَل ْم ِف َأْمُر َوُھ ِضَي اْل ٍة    } اْلَحْسَرِة ِإْذ ُق ي َغْفَل اِء ِف َوَھُؤَل

  }َوُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن { َأْھُل الدُّْنَیا 
ًا    ِلْلطَّ ) ٢١(ِإنَّ َجَھنََّم َكاَنْت ِمْرَصادًا     {  ٣٣٦  ٥٩: ٨   یَن  ) ٢٢(اِغیَن َمآب الِبِث

ًا  ا َأْحَقاب َرابًا  ) ٢٣(ِفیَھ ْردًا َوال َش ا َب ُذوُقوَن ِفیَھ } )٢٤(ال َی
  ٢٤-٢١: النبأ

  ٦٣: ٨  
٤- ١: ٩  

  عالمات الساعة كما في أحادیث محمد  ٣٣٧

    ٣ج    حياة آدم وحواء اليوناينّ

صة          صدر ق ادة م ادة، والھاج صة الھاج ة لق صة مماثل الق
  القرآن

ي اَألْرِض    َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّھ َیْسُجُد َلُھ َمْن ِفي السََّمَواِت{  ٦٤٠  ٢-١: ٣٦و ٣٥   ْن ِف َوَم
ٌر        َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثی

 َفَما َلُھ ِمْن ِمْن النَّاِس َوَكِثیٌر َحقَّ َعَلْیِھ اْلَعَذاُب َوَمْن ُیِھْن اللَُّھ
  ١٨: الحّج} )١٨(لََّھ َیْفَعُل َما َیَشاُء ُمْكِرٍم ِإنَّ ال

  
سََّمَواتِ  { وُر ال ُھ ُن ا     اللَّ ْشَكاٍة ِفیَھ وِرِه َكِم ُل ُن َواَألْرِض َمَث

ٌب ُدرِّيٌّ     ا َكْوَك ُة َكَأنََّھ ٍة الزَُّجاَج ي ُزَجاَج ْصَباُح ِف ْصَباٌح اْلِم ِم
َجَرٍة ُمبَ   ْن َش ُد ِم اُد    ُیوَق ٍة َیَك ْرِقیٍَّة َوال َغْرِبیَّ ٍة ال َش ٍة َزْیُتوِن اَرَك

ُھ           ِدي اللَّ وٍر َیْھ ى ُن َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر ُنوٌر َعَل
ِلُنوِرِه َمْن َیَشاُء َوَیْضِرُب اللَُّھ اَألْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء 

  ٣٥: النور} )٣٥(َعِلیٌم 
َقاَل اْخُرْج ِمْنَھا َمْذُءومًا َمْدُحورًا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُھْم َألْمَألنَّ {  ٦٤١  ٣-١: ٣٩  



 ٥٨٧

  ١٨: األعراف} )١٨(نََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعیَن َجَھ
ودي           ٦٤٢  ١٢: ٤٣   ھنا النھي عن الحداد أكثر من ستة أیام، وھو تقلید یھ

  :ربیني، أما في وصایا محمد، روى البخارّي
  

ِد        -٥٣٣٤ ْن َعْب ٌك َع ا َماِل َف َأْخَبَرَن ُن ُیوُس ِھ ْب ُد اللَّ دََّثَنا َعْب  َح
ِن         ِد ْب ْن ُحَمْی ْزٍم َع اللَِّھ ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َح
َث              ِذِه اْلَأَحاِدی ُھ َھ ا َأْخَبَرْت َلَمَة َأنََّھ ي َس ِت َأِب َب ِبْن َناِفٍع َعْن َزْیَن

 َقاَلْت َزْیَنُب َدَخْلُت َعَلى ُأمِّ َحِبیَبَة َزْوِج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ الثََّلاَثَة
َدَعْت ُأمُّ         ْرٍب َف ُن َح َعَلْیِھ َوَسلََّم ِحیَن ُتُوفَِّي َأُبوَھا َأُبو ُسْفَیاَن ْب
 َحِبیَبَة ِبِطیٍب ِفیِھ ُصْفَرٌة َخُلوٌق َأْو َغْیُرُه َفَدَھَنْت ِمْنُھ َجاِرَیًة ُثمَّ

َمسَّْت ِبَعاِرَضْیَھا ُثمَّ َقاَلْت َواللَِّھ َما ِلي ِبالطِّیِب ِمْن َحاَجٍة َغْیَر 
لُّ           ا َیِح وُل َل لََّم َیُق ِھ َوَس َأنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی

ْوَق َثَلاِث ِلاْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمیٍِّت َف
  َلَیاٍل ِإلَّا َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َوَعْشًرا

  
یَن    - ٥٣٣٥ ٍش ِح ِت َجْح َب ِبْن ى َزْیَن َدَخْلُت َعَل ُب َف ْت َزْیَن  َقاَل

ا         ِھ َم ا َواللَّ ْت َأَم مَّ َقاَل ُتُوفَِّي َأُخوَھا َفَدَعْت ِبِطیٍب َفَمسَّْت ِمْنُھ ُث
ُھ  ِلي ِبالطِّیِب ِمْن َحاَجةٍ   َغْیَر َأنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّ

ِھ     ْؤِمُن ِباللَّ اْمَرَأٍة ُت لُّ ِل ا َیِح ِر َل ى اْلِمْنَب وُل َعَل لََّم َیُق ِھ َوَس َعَلْی
َواْلَیْوِم اْلآِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َمیٍِّت َفْوَق َثَلاِث َلَیاٍل ِإلَّا َعَلى َزْوٍج 

  َعْشًراَأْرَبَعَة َأْشُھٍر َو
    ٣ج    رؤيا باروخ السرياينّ

  سفار الحسابأ  ٣٩٣  ١: ٢٤  
  نفس عالمات الساعة في أحادیث محمد  ٣٩٣  ٢٧  
  ٣: ٢٩  

  ٤٠و ٣٩
٣: ١١  
  ٧٣و ٧٢

٣٩٤  
٣٩٧  
٣٨٦  
٤١٥  

  المنتظر سیدمر مملكة الروم) أو المھدّي(المسیح الیھودّي

اب ال      ٤٠٠  ٤١- ٣٠: ٤٨   اء   كما في األحادیث شرور آخر الزمان وذھ م والعلم عل
  إلخ....والمتقین وانتشار الجھل بالدین

الَِّتي َتطَِّلُع ) ٦(َناُر اللَِّھ اْلُموَقَدُة ) ٥(َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمُة {  ٤٠٤  ٤٠- ٣٨: ٤٨  
  ٧-٥: الھمزة} )٧(َعَلى اَألْفِئَدِة 

ْوَبًة َنُصوحًا َعَسى َربُُّكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّھ َت{  ٤٠٥  ٥٠: ٤٨  
ا      ْن َتْحِتَھ ِري ِم اٍت َتْج ْدِخَلُكْم َجنَّ یَِّئاِتُكْم َوُی ْنُكْم َس َر َع َأْن ُیَكفِّ
وُرُھْم             ُھ ُن وا َمَع ِذیَن آَمُن يَّ َوالَّ ُھ النَِّب ِزي اللَّ ْوَم ال ُیْخ اَألْنَھاُر َی

اِنِھْم َیُقولُ  ِدیِھْم َوِبَأْیَم ْیَن َأْی ْسَعى َب ا  َی ا ُنوَرَن ْم َلَن ا َأْتِم وَن َربََّن
  ٨: التحریم} )٨(َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

  تشابھ مع عدة أحادیث  ٤٠٦-٤٠٥  ٥١ و٥٠  
  

  :روى البخاري

ْن      - ٣٣٢٦ رَّزَّاِق َع ُد ال دََّثَنا َعْب  َحدََّثِني َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َح
يِّ         َمْعَمٍر َعْن َھمَّ   ْن النَِّب ُھ َع ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض اٍم َعْن َأِبي ُھَرْی

َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا 
ا        َتِمْع َم ِة َفاْس ْن اْلَمَلاِئَك َك ِم ى ُأوَلِئ َسلِّْم َعَل ْب َف اَل اْذَھ مَّ َق ُث

َك َتِحیَّ اُلوا       ُیَحیُّوَن ْیُكْم َفَق سََّلاُم َعَل اَل ال َك َفَق ُة ُذرِّیَِّت َك َوَتِحیَّ ُت
ْدُخُل      السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة اللَِّھ َفُكلُّ َمْن َی



 ٥٨٨

  اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َیَزْل اْلَخْلُق َیْنُقُص َحتَّى اْلآَن

دََّثَن- ٣٢٤٥ ا      َح ِھ َأْخَبَرَن ُد اللَّ ا َعْب ٍل َأْخَبَرَن ُن ُمَقاِت ُد ْب ا ُمَحمَّ
َمْعَمٌر َعْن َھمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّھ َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل 
َة       ُج اْلَجنَّ َرٍة َتِل لََّم َأوَُّل ُزْم َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

ا     ُصوَرُتُھْم ا َوَل ُصُقوَن ِفیَھ  َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْیَلَة اْلَبْدِر َلا َیْب
ْن       َشاُطُھْم ِم ذََّھُب َأْم ا ال ُتُھْم ِفیَھ وَن آِنَی ا َیَتَغوَُّط وَن َوَل َیْمَتِخُط
لِّ     ْسُك َوِلُك ُحُھْم اْلِم َأُلوَُّة َوَرْش اِمُرُھْم اْل ضَِّة َوَمَج ذََّھِب َواْلِف ال

ْن         َواِحٍد ِمْنُھمْ  ِم ِم ْن َوَراِء اللَّْح وِقِھَما ِم خُّ ُس َرى ُم  َزْوَجَتاِن ُی
ٌد        ٌب َواِح وُبُھْم َقْل اُغَض ُقُل ا َتَب َنُھْم َوَل اَف َبْی ا اْخِتَل ْسِن َل اْلُح

  ُیَسبُِّحوَن اللََّھ ُبْكَرًة َوَعِشیا

دََّثَنا َأبُ            - ٣٢٤٦ َعْیٌب َح ا ُش اِن َأْخَبَرَن اِد   َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَم و الزَِّن
ِھ       وَل اللَّ ُھ َأنَّ َرُس ُھ َعْن َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَّ
ى         َة َعَل ْدُخُل اْلَجنَّ َرٍة َت اَل َأوَُّل ُزْم لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص

دِّ كَ    ِرِھْم َكَأَش ى ِإْث ِذیَن َعَل ْدِر َوالَّ َة اْلَب ِر َلْیَل وَرِة اْلَقَم ٍب ُص ْوَك
ا         َنُھْم َوَل اَف َبْی ا اْخِتَل ٍد َل ٍل َواِح ِب َرُج ى َقْل وُبُھْم َعَل اَءًة ُقُل ِإَض
خُّ      َتَباُغَض ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َزْوَجَتاِن ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُھَما ُیَرى ُم
َرًة          َھ ُبْك َسبُِّحوَن اللَّ ْسِن ُی ْن اْلُح ا ِم ْن َوَراِء َلْحِمَھ اِقَھا ِم َس

ِشیا َلا َیْسَقُموَن َوَلا َیْمَتِخُطوَن َوَلا َیْبُصُقوَن آِنَیُتُھْم الذََّھُب َوَع
و         اَل َأُب َأُلوَُّة َق اِمِرِھْم اْل َواْلِفضَُّة َوَأْمَشاُطُھْم الذََّھُب َوَوُقوُد َمَج

ُل اْلَیَماِن َیْعِني اْلُعوَد َوَرْشُحُھْم اْلِمْسُك َوَقاَل ُمَجاِھٌد اْلِإْبَكاُر َأوَّ
  اْلَفْجِر َواْلَعِشيُّ َمْیُل الشَّْمِس ِإَلى َأْن ُأَراُه َتْغُرَب

  :وروى مسلم

د    ] ٢٨٥١[  ن عب د ب دثنا حمی ونس ح ن ی ریج ب دثني س ح
ي          الرحمن عن الحسن بن صالح عن ھارون بن سعد عن أب
ھ    لى اهللا علی ول اهللا ص ال رس ال ق رة ق ي ھری ن أب ازم ع ح

افر   اب الك افر أو ن رس الك لم ض ده  وس ظ جل د وغل ل أح  مث
  مسیرة ثالث 

اال         ] ٢٨٥٢ [  وكیعي ق ر ال ن عم د ب حدثنا أبو كریب وأحم
رة   ي ھری ن أب ازم ع ي ح ن أب ھ ع ن أبی ضیل ع ن ف دثنا ب ح
ام           ة أی ار مسیرة ثالث ي الن یرفعھ قال ما بین منكبي الكافر ف

  للراكب المسرع ولم یذكر الوكیعي في النار

  :وروى أحمد

َراِھیمَ  ْبُن ْبِعيُِّر َحدََّثَنا - ٧٩٩٥ الَ  ِإْب ا  َق دُ  َثَن رَّْحَمنِ  َعْب نُ  ال  ْب
  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َسِعیٍد َأِبي ْبِن َسِعیِد َعْن ِإْسَحاَق

ھِ  َرُسوُل َقاَل  لَّى  اللَّ ھُ  َص ھِ  اللَّ لَّمَ  َعَلْی ْرسُ  َوَس اِفرِ  ِض ْومَ  اْلَك  َی
لُ  اْلِقَیاَمِة دٍ  ِمْث ْرضُ  ُأُح دِ  َوَع ْبُعونَ  ِهِجْل ا  َس ُذهُ  ِذَراًع لُ  َوَفِخ  ِمْث
  الرََّبَذة َوَبْیَن َبْیِني َما ِمْثُل النَّاِر ِمْن َوَمْقَعُدُه َوِرَقاَن

  
 َعْبِد اْبَن َیْعِني الرَّْحَمِن َعْبُد َحدََّثَنا النَّْضِر َأُبو َحدََّثَنا - ٨٠٥٨

ي  َعْن َیَساٍر ْبِن َطاِءَع َعْن َأْسَلَم ْبِن َزْیِد َعْن ِدیَناٍر ْبِن اللَِّھ  َأِب
  َقاَل ُھَرْیَرَة

 ُأُحٍد ِمْثُل اْلَكاِفِر ِضْرُس َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل
ُدهُ  اْلَبْیَضاِء ِمْثُل َوَفِخُذُه نْ  َوَمْقَع ارِ  ِم ا  النَّ ْینَ  َكَم دٍ  َب ةَ  ُقَدْی  َوَمكَّ
  اْلَجبَّاِر ِبِذَراِع ِذَراًعا َوَأْرَبُعوَن اْثَناِن ِجْلِدِه َوَكَثاَفُة



 ٥٨٩

  
نْ  َعْجَلاَن اْبِن َعِن َیْحَیى َحدََّثَنا -٦٣٩٠ ِرو  َع نِ  َعْم َعْیبٍ  ْب  ُش

  َجدِِّه َعْن َأِبیِھ َعْن
ھِ  اللَُّھ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ لَّمَ  َعَلْی الَ  َوَس َشرُ  َق ُرونَ  ُیْح ْومَ  اْلُمَتَكبِّ  َی

ةِ  ا  اْلِقَیاَم ذَّرِّ  َلَأْمَث ي  ال َورِ  ِف اسِ  ُص وُھمْ  النَّ لُّ  َیْعُل ْيءٍ  ُك نْ  َش  ِم
 َفَتْعُلَوُھْم ُبوَلُس َلُھ ُیَقاُل َجَھنََّم ِفي ِسْجًنا َیْدُخُلوا َحتَّى الصََّغاِر

  النَّاِر َأْھِل ُعَصاَرِة اْلَخَباِل ِطیَنِة ِمْن ُیْسَقْوَن اْلَأْنَیاِر َناُر
  س أو الجنة مماثل لوصف القرآن واألحادیثوصف الفردو  ٤٠٦-٤٠٥  ٥١ و٥٠  
  :روى البخارّي  ٤١٤  ٤: ٧٠  

  
ي       - ٤٧٧٧ ْن َأِب اَن َع ي َحیَّ  َحدََّثِني ِإْسَحاُق َعْن َجِریٍر َعْن َأِب

لَّى        ِھ َص وَل اللَّ ُزْرَعَة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَّ َرُس
ِشي       اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن َیوْ     ٌل َیْم اُه َرُج اِس ِإْذ َأَت اِرًزا ِللنَّ ًما َب

ِھ              ْؤِمَن ِباللَّ اُن َأْن ُت اَل اْلِإیَم اُن َق ا اْلِإیَم ِھ َم وَل اللَّ ا َرُس َفَقاَل َی
ا          اَل َی آِخِر َق َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َوِلَقاِئِھ َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث اْل

َلاُم َقاَل اْلِإْسَلاُم َأْن َتْعُبَد اللََّھ َوَلا ُتْشِرَك ِبِھ َرُسوَل اللَِّھ َما اْلِإسْ  
ُصوَم       َة َوَت اَة اْلَمْفُروَض ْؤِتَي الزََّك صََّلاَة َوُت یَم ال ْیًئا َوُتِق َش
َرَمَضاَن َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َما اْلِإْحَساُن َقاَل اْلِإْحَساُن َأْن َتْعُبَد    

ِھ  اللََّھ َكَأنََّك َتَراُه    َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّھ َیَراَك َقاَل َیا َرُسوَل اللَّ
ْن           سَّاِئِل َوَلِك ْن ال َأْعَلَم ِم َمَتى السَّاَعُة َقاَل َما اْلَمْسُئوُل َعْنَھا ِب
ْن        َذاَك ِم ا َف ْرَأُة َربََّتَھ َدْت اْلَم َراِطَھا ِإَذا َوَل ْن َأْش ُأَحدُِّثَك َع َس

َراِطَھا َوِإَذ ْن   َأْش َذاَك ِم اِس َف َراُة ُرُءوَس النَّ اُة اْلُع اَن اْلُحَف ا َك
ُھ       ا اللَّ نَّ ِإلَّ ُم    { َأْشَراِطَھا ِفي َخْمٍس َلا َیْعَلُمُھ َدُه ِعْل َھ ِعْن ِإنَّ اللَّ

اِم   ي اْلَأْرَح ا ِف ُم َم َث َوَیْعَل ِزُل اْلَغْی سَّاَعِة َوُیْن َصَرَف } ال مَّ اْن ُث
ا َعَليَّ َفَأَخُذوا ِلَیُردُّوا َفَلْم َیَرْوا َشْیًئا َفَقاَل َھَذا الرَُّجُل َفَقاَل ُردُّو

  ِجْبِریُل َجاَء ِلُیَعلَِّم النَّاَس ِدیَنُھْم
  المنتظر) المھدّي(صفات عصر المسیح   ٤١٥  ٧٤ و٧٣  
وخ،          ٤١٦  ٧٦   ي أخن دى ف ھنا تتبدى فكرة رفع نبّي للسماء، مثلما تتب

  نَقذًاوفي تصور القرآن لرفع المسیح ُم
  : البخاريروى  ٤١٩  ٢-١: ٨٣  

اَل           - ٦٠٣٧ ِريِّ َق ْن الزُّْھ َعْیٌب َع ا ُش  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َأْخَبَرَن
وُل       اَل َرُس َأْخَبَرِني ُحَمْیُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل َق

اَربُ      لََّم َیَتَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ِھ َص ُل   اللَّ ْنُقُص اْلَعَم اُن َوَی  الزََّم
  َوُیْلَقى الشُّحُّ َوَیْكُثُر اْلَھْرُج َقاُلوا َوَما اْلَھْرُج َقاَل اْلَقْتُل اْلَقْتُل

دََّثَنا          - ٧٠٦١ َأْعَلى َح ُد اْل ا َعْب  َحدََّثَنا َعیَّاُش ْبُن اْلَوِلیِد َأْخَبَرَن
ْن َأبِ   ِعیٍد َع ْن َس ِريِّ َع ْن الزُّْھ ٌر َع يِّ  َمْعَم ْن النَِّب َرَة َع ي ُھَرْی

ُل    ْنُقُص اْلَعَم اُن َوَی اَرُب الزََّم اَل َیَتَق لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ َص
ِھ     َوُیْلَقى الشُّحُّ َوَتْظَھُر اْلِفَتُن َوَیْكُثُر اْلَھْرُج َقاُلوا َیا َرُسوَل اللَّ

َعْیبٌ        اَل ُش ُل َوَق ُل اْلَقْت اَل اْلَقْت َو َق ُن    َأیَُّم ُھ ُث َواْب وُنُس َواللَّْی  َوُی
ْن            َرَة َع ي ُھَرْی ْن َأِب ٍد َع ْن ُحَمْی ِريِّ َع ْن الزُّْھ ِريِّ َع َأِخي الزُّْھ

 النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن َقاَل َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َقاَل َأْخَبَرَنا َأُبو  - ١٠٣٦
ْن اِد َع اَل  الزَِّن اَل َق َرَة َق ي ُھَرْی ْن َأِب َأْعَرِج َع رَّْحَمِن اْل ِد ال  َعْب

َبَض       ى ُیْق سَّاَعُة َحتَّ وُم ال ا َتُق لََّم َل ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يُّ َص النَِّب
َر           َتُن َوَیْكُث َر اْلِف اُن َوَتْظَھ اَرَب الزََّم اِزُل َوَیَتَق َر الزََّل اْلِعْلُم َوَتْكُث

   اْلَقْتُل اْلَقْتُل َحتَّى َیْكُثَر ِفیُكْم اْلَماُل َفَیِفیَضاْلَھْرُج َوُھَو



 ٥٩٠

اِد              - ٧١٢١ و الزَِّن دََّثَنا َأُب َعْیٌب َح ا ُش اِن َأْخَبَرَن  َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَم
ُھ           لَّى اللَّ ِھ َص وَل اللَّ َرَة َأنَّ َرُس َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبي ُھَرْی

اِن        َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ   اِن َعِظیَمَت َل ِفَئَت  َلا َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َتْقَتِت
َث    ى ُیْبَع َدٌة َوَحتَّ ا َواِح ٌة َدْعَوُتُھَم ٌة َعِظیَم ا َمْقَتَل وُن َبْیَنُھَم َیُك
ِھ     َدجَّاُلوَن َكذَّاُبوَن َقِریٌب ِمْن َثَلاِثیَن ُكلُُّھْم َیْزُعُم َأنَُّھ َرُسوُل اللَّ

َر       َوَحتَّى ُیْقَبضَ  اُن َوَتْظَھ اَرَب الزََّم اِزُل َوَیَتَق  اْلِعْلُم َوَتْكُثَر الزََّل
اُل           یُكْم اْلَم َر ِف ى َیْكُث ُل َوَحتَّ َو اْلَقْت ْرُج َوُھ َر اْلَھ َتُن َوَیْكُث اْلِف
ُھ         ى َیْعِرَض َفَیِفیَض َحتَّى ُیِھمَّ َربَّ اْلَماِل َمْن َیْقَبُل َصَدَقَتُھ َوَحتَّ

 الَِّذي َیْعِرُضُھ َعَلْیِھ َلا َأَرَب ِلي ِبِھ َوَحتَّى َیَتَطاَوَل     َعَلْیِھ َفَیُقولَ 
ا            وُل َی ِل َفَیُق ِر الرَُّج ُل ِبَقْب رَّ الرَُّج ى َیُم اِن َوَحتَّ النَّاُس ِفي اْلُبْنَی
ْت    ِإَذا َطَلَع ا َف ْن َمْغِرِبَھ شَّْمُس ِم َع ال ى َتْطُل ُھ َوَحتَّ ي َمَكاَن َلْیَتِن

ًسا  {  َیْعِني آَمُنوا َأْجَمُعوَن َفَذِلَك ِحیَن   َوَرآَھا النَّاسُ  َلا َیْنَفُع َنْف
ًرا          ا َخْی ي ِإیَماِنَھ َسَبْت ِف ُل َأْو َك ْن َقْب } ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِم

ا     ا َفَل ا َبْیَنُھَم اِن َثْوَبُھَم َشَر الرَُّجَل ْد َن سَّاَعُة َوَق وَمنَّ ال َوَلَتُق
ُل      َیَتَباَیَعاِنِھ َوَلا   َیْطِوَیاِنِھ َوَلَتُقوَمنَّ السَّاَعُة َوَقْد اْنَصَرَف الرَُّج

ُھ              یُط َحْوَض َو ُیِل سَّاَعُة َوُھ وَمنَّ ال ِبَلَبِن ِلْقَحِتِھ َفَلا َیْطَعُمُھ َوَلَتُق
ا            ِھ َفَل ى ِفی ُھ ِإَل َع ُأْكَلَت ْد َرَف َفَلا َیْسِقي ِفیِھ َوَلَتُقوَمنَّ السَّاَعُة َوَق

  َیْطَعُمَھا
ْن           {  ٤٢٠  ٧: ٨٣   ى َم ِرِه َعَل ْن َأْم رُّوَح ِم َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي ال

اِرُزوَن ال  ) ١٥(َیَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِلُیْنِذَر َیْوَم التَّالِقي         َیْوَم ُھْم َب
ْوَم ِللَّ    ُك اْلَی ْن اْلُمْل ْيٌء ِلَم ْنُھْم َش ِھ ِم ى اللَّ ى َعَل ِدَیْخَف  ِھ اْلَواِح

  ١٦-١٥ :غافر} )١٦(اْلَقھَّاِر 
    ٣ج    رؤيا باروخ اليوناينّ

  : روى البخارّي  ١٢٧  ٦- ١: ٤  

ِم       - ١٤٠٣ ُن اْلَقاِس ُم ْب دََّثَنا َھاِش ِھ َح ِد اللَّ ُن َعْب يُّ ْب دََّثَنا َعِل  َح
ي          ْن َأِب ِھ َع ْن َأِبی َحدََّثَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ِدیَناٍر َع

اَل      َص اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض ي ُھَرْی ْن َأِب سَّمَّاِن َع اِلٍح ال
َؤدِّ            ْم ُی ا َفَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن آَتاُه اللَُّھ َماًل
ھُ           اِن ُیَطوَُّق ُھ َزِبیَبَت َرَع َل َجاًعا َأْق ِة ُش  َزَكاَتُھ ُمثَِّل َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَم

َك      ا َماُل وُل َأَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُثمَّ َیْأُخُذ ِبِلْھِزَمْیِھ َیْعِني ِشْدَقْیِھ ُثمَّ َیُق
  اْلآَیَة} َلا َیْحِسَبنَّ الَِّذیَن َیْبَخُلوَن{َأَنا َكْنُزَك ُثمَّ َتَلا 

  َحدََّثِني ِإْسَحاُق َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدََّثَنا َمْعَمٌر َعنْ   - ٦٩٥٧
ِھ             وُل اللَّ اَل َرُس اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض ي ُھَرْی َھمَّاٍم َعْن َأِب
َجاًعا            ِة ُش ْوَم اْلِقَیاَم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُكوُن َكْنُز َأَحِدُكْم َی

ْن  َأْقَرَع َیِفرُّ ِمْنُھ َصاِحُبُھ َفَیْطُلُبُھ َوَیُقوُل َأَنا َكْنُزَك َقاَل َواللَّ      ِھ َل
ِھ   وُل اللَّ اَل َرُس اُه َوَق ا َف َدُه َفُیْلِقَمَھ ُسَط َی ى َیْب ُھ َحتَّ َزاَل َیْطُلُب َی
َسلَُّط              ا ُت ِط َحقََّھ ْم ُیْع نََّعِم َل ا َربُّ ال لََّم ِإَذا َم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس

اِس   َعَلْیِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َفَتْخِبُط َوْجَھُھ ِبَأْخَفاِفَھا َوَقالَ        ُض النَّ  َبْع
ٍل             ا ِبِإِب صََّدَقُة َفَباَعَھ ِھ ال َب َعَلْی اَف َأْن َتِج ٌل َفَخ ِفي َرُجٍل َلُھ ِإِب
ْوٍم     صََّدَقِة ِبَی ْن ال َراًرا ِم َدَراِھَم ِف ٍر َأْو ِب َنٍم َأْو ِبَبَق ا َأْو ِبَغ ِمْثِلَھ

وَل   اْحِتَیاًلا َفَلا َبْأَس َعَلْیِھ َوُھَو َیُقوُل ِإْن َزكَّى ِإبِ    َل َأْن َیُح َلُھ َقْب
 اْلَحْوُل ِبَیْوٍم َأْو ِبِستٍَّة َجاَزْت َعْنُھ

و       - ٤٦٥٩ دََّثَنا َأُب َعْیٌب َح ا ُش اِفٍع َأْخَبَرَن ُن َن ُم ْب دََّثَنا اْلَحَك  َح
و     دََّثِني َأُب اَل َح ُھ َق ُھ َأنَّ َأْعَرَج َحدََّث رَّْحَمِن اْل َد ال اِد َأنَّ َعْب الزَِّن

ِھ    ُھَرْیَرَة رَ  ِضَي اللَُّھ َعْنُھ َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْی
  َوَسلََّم َیُقوُل َیُكوُن َكْنُز َأَحِدُكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُشَجاًعا َأْقَرَع

رك        ١٢٩-١٢٨  ٨ إلى ٦   ي تتح ي الت شمس ھ ث، ال رآن واألحادی ي الق ا ف كم



 ٥٩١

  :لإلشراق
  
شَّمْ {  ْم ال خََّر َلُك َل  َوَس ْم اللَّْی خََّر َلُك ْیِن َوَس َر َداِئَب َس َواْلَقَم

  ٣٣:  إبراھیم})٣٣(َوالنََّھاَر 
) ٣٨(َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَھا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم {

ِدیِم     اْلُعْرُجوِن اْلَق اَد َك ى َع اِزَل َحتَّ دَّْرَناُه َمَن َر َق ال ) ٣٩(َواْلَقَم
شَّ اِر  ال اِبُق النََّھ ُل َس َر َوال اللَّْی ْدِرَك اْلَقَم ا َأْن ُت ي َلَھ ْمُس َیْنَبِغ
  ٤٠-٣٨:  یس})٤٠(لٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحوَن َوُك

اريو دََّثَنا   - ٣١٩٩: روى البخ َف َح ُن ُیوُس ُد ْب دََّثَنا ُمَحمَّ  َح
ْن         يِّ َع َراِھیَم التَّْیِم ي    ُسْفَیاُن َعْن اْلَأْعَمِش َعْن ِإْب ْن َأِب ِھ َع َأِبی

َذرٍّ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَأِبي 
وُلُھ        َذرٍّ ِحیَن َغَرَبْت الشَّْمُس َأَتْدِري َأْیَن َتْذَھُب ُقْلُت اللَُّھ َوَرُس

َت الْ    ْسُجَد َتْح ى َت ْذَھُب َحتَّ ا َت اَل َفِإنََّھ ُم َق ْسَتْأِذَن  َأْعَل ْرِش َفَت َع
ا     ْسَتْأِذَن َفَل ا َوَت َل ِمْنَھ ا ُیْقَب ْسُجَد َفَل ُك َأْن َت ا َوُیوِش ْؤَذُن َلَھ َفُی
ا          ُیْؤَذَن َلَھا ُیَقاُل َلَھا اْرِجِعي ِمْن َحْیُث ِجْئِت َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِرِبَھ

ْسَتَقرٍّ لَ     {َفَذِلَك َقْوُلُھ َتَعاَلى     ِري ِلُم شَّْمُس َتْج ِدیُر    َوال َك َتْق ا َذِل َھ
   رواه البخاري ومسلم وأحمد بعدة أسانید}اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم

  كذلك تحول أرواح الصالحین إلى طیور في األحادیث  ١٣٠  ١٠  
  

  :روى مسلم
  
یبة              ] ١٨٨٧[  ي ش ن أب ر ب و بك ى وأب ن یحی ى ب حدثنا یحی

كالھما عن أبي معاویة ح وحدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا 
ر دثنا    جری ش ح وح ن األعم ا ع ونس جمیع ن ی سى ب  وعی

و    باط وأب دثنا أس ھ ح ظ ل ر واللف ن نمی د اهللا ب ن عب د ب محم
ن     رة ع ن م د اهللا ب ن عب ش ع دثنا األعم اال ح ة ق معاوی
ة              ن مسعود عن ھذه اآلی و ب د اهللا ھ ألنا عب ال س مسروق ق

د   {  وال تحسبن الذین قتلوا في سبیل اهللا أمواتا بل أحیاء عن
قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحھم }  ن ربھم یرزقو

العرش تسرح من            ة ب ل معلق في جوف طیر خضر لھا قنادی
یھم             اطلع إل ل ف ك القنادی ى تل أوي إل م ت اءت ث الجنة حیث ش
ربھم اطالعة فقال ھل تشتھون شیئا قالوا أي شيء نشتھي  
ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا ففعل ذلك بھم ثالث مرات 

 أنھم لن یتركوا من أن یسألوا قالوا یا رب نرید أن فلما رأوا
رى             رة أخ بیلك م ي س ل ف ى نقت ترد أرواحنا في أجسادنا حت

  فلما رأى أن لیس لھم حاجة تركوا 
  
ن   ] ٢٦٦٢[  ع ع دثنا وكی یبة ح ي ش ن أب ر ب و بك دثنا أب ح

شة أم         طلحة بن یحیى عن عمتھ عائشة بنت طلحة عن عائ
ول اهللا        ت دعي رس ى      المؤمنین قال لم إل ھ وس لى اهللا علی  ص

ذا    وبى لھ ول اهللا ط ا رس ت ی صار فقل ن األن بي م ازة ص جن
ال          ھ ق م یدرك عصفور من عصافیر الجنة لم یعمل السوء ول
ا     م لھ ال خلقھ ة أھ ق للجن شة إن اهللا خل ا عائ ك ی ر ذل أو غی
ي     م ف وھم في أصالب آبائھم وخلق للنار أھال خلقھم لھا وھ

  أصالب آبائھم 
  

  :وروى أحمد
  

دََّثَنا - ١٢٨٣٣ یَّاُر َح ُن َس اِتٍم ْب دََّثَنا َح ُر َح ُن َجْعَف َلْیَماَن ْب  ُس
  َقاَل َأَنٍس َعْن َثاِبٌت َحدََّثَنا الضَُّبِعيُّ



 ٥٩٢

ةِ  َطْیَر ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل الِ  اْلَجنَّ  َكَأْمَث
ھِ  َرُسوَل َیا َبْكٍر َأُبو َفَقاَل ِةاْلَجنَّ َشَجِر ِفي َتْرَعى اْلُبْخِت  ِإنَّ اللَّ

ِذِه ٌر َھ ٌة َلَطْی اَل َناِعَم ا َفَق ُم َأَكَلُتَھ ا َأْنَع ا ِمْنَھ ا َقاَلَھ ي َثَلاًث  َوِإنِّ
  َبْكٍر َأَبا َیا ِمْنَھا َیْأُكُل ِممَّْن َتُكوَن َأْن َلَأْرُجو

  
ثٌ  ْخَبَرَناَأ اْلُخَزاِعيُّ َسَلَمَة َأُبو َحدََّثَنا - ١٢٨٢٨ نْ  َلْی دَ  َع  َیِزی

نِ  اْلَوھَّاِب َعْبِد َعْن اْلَھاِد اْبَن َیْعِني ي  ْب رٍ  َأِب نْ  َبْك دِ  َع ھِ  َعْب  اللَّ
  َأَنٍس َعْن ِشَھاٍب اْبِن َعِن ُمْسِلٍم ْبِن
لَّمَ  َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ ِئلَ  َوَس نْ  ُس ْوَثرِ  َع الَ  اْلَك رٌ  َفَق  َنَھ

َبنِ  ِمْن َبَیاًضا َأَشدُّ َربِّي اِنیِھَأْعَط ى  اللَّ نْ  َوَأْحَل َسلِ  ِم ھِ  اْلَع  َوِفی
الَ  اْلُجُزِر َكَأْعَناِق َطْیٌر رُ  َفَق ا  ُعَم ولَ  َی ھِ  َرُس كَ  ِإنَّ اللَّ رٌ  ِتْل  َلَطْی

  ُعَمُر َیا ِمْنَھا َأْنَعُم َأَكَلُتَھا َفَقاَل َناِعَمٌة
  

َراِھیمُ  َأْخَبَرَنا اْلَھاِشِميُّ َداُوَد ْبُن ُسَلْیَماُن َحدََّثَنا - ١٢٩٩٠  ِإْب
دََّثَنا  َسْعٍد ْبُن دُ  َح نُ  ُمَحمَّ دِ  ْب ھِ  َعْب نِ  اللَّ ْسِلمٍ  ْب نُ  ُم ي  اْب نِ  َأِخ  اْب

  َقاَل َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن َأِبیِھ َعْن ِشَھاٍب
الَ  ْوَثِراْلكَ  َعْن َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل ُسِئَل وَ  َفَق  ُھ
رٌ  ِھ َنَھ ھُ  َأْعَطاِنی زَّ اللَّ لَّ َع ي  َوَج ِة ِف ھُ  اْلَجنَّ ْسُك ُتَراُب اُؤُه اْلِم  َم

َبنِ  ِمْن َأْبَیُض ى  اللَّ نْ  َوَأْحَل َسلِ  ِم ِرُدهُ  اْلَع رٌ  َت ا  َطْی لُ  َأْعَناُقَھ  ِمْث
ُزرِ  َأْعَناِق الَ  اْلُج الَ  َق و  َق رٍ  َأُب ا  َبْك ولَ  َی ھِ  َرُس ا ِإ اللَّ ةٌ  نََّھ  َلَناِعَم

  ِمْنَھا َأْنَعُم َأَكَلُتَھا َفَقاَل
  :روى البخاري  ١٣٠  ١٠-٦: ١٠  

  
 َحدََّثِني ُمَحمٌَّد َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَیَة َعْن اْلَأْعَمِش َعْن      - ٤٩٣٥

وُل             اَل َرُس اَل َق ُھ َق ُھ َعْن َي اللَّ َأِبي َصاِلٍح َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِض
لَّ ِھ َص اَل   اللَّ وَن َق ْیِن َأْرَبُع ْیَن النَّْفَخَت ا َب لََّم َم ِھ َوَس ُھ َعَلْی ى اللَّ

اَل     ُت َق اَل َأَبْی ْھًرا َق وَن َش اَل َأْرَبُع ُت َق اَل َأَبْی ا َق وَن َیْوًم َأْرَبُع
اًء       سََّماِء َم ْن ال ُھ ِم ِزُل اللَّ مَّ ُیْن اَل ُث ُت َق اَل َأَبْی َنًة َق وَن َس َأْرَبُع

ا    َفَیْنُبُتوَن   ى ِإلَّ ا َیْبَل َكَما َیْنُبُت اْلَبْقُل َلْیَس ِمْن اْلِإْنَساِن َشْيٌء ِإلَّ
ْوَم         ُق َی ُب اْلَخْل ُھ ُیَركَّ ذََّنِب َوِمْن ُب ال َو َعْج ًدا َوُھ ا َواِح َعْظًم

  اْلِقَیاَمِة
   وأحمد٢٩٥٥وروى مثلھ مسلم 

    ٣ج    وصية إبراهيم
َع      َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّ   {  ٥٣٧  ٦- ٣: ٢   ِسٌن َواتََّب َو ُمْح ِھ َوُھ ُھ ِللَّ ْن َأْسَلَم َوْجَھ

َذ اللَّ    ًا َواتََّخ َراِھیَم َحِنیف َة ِإْب یًال  ِملَّ َراِھیَم َخِل  })١٢٥(ُھ ِإْب
  ١٢٥: النساء

  ٥٣٣  ٦- ٤: ١  ~  
  ٥٣٨  ٧: ٩  ~  
  ٥٤٣  ١٥- ١٢: ١٥  ~  
  ٥-٤: ٢٦  

٩: ٢٦  
٥٤٣  ~  

  ١٤-١٣: ٧متى قارن مع   ٥٤٠-٥٣٩  ١١  
  :لنصین، ما في مسند أحمد وغیرهوشبیھ با

  
 الزَِّناِد َأِبي َعْن َوْرَقاُء َأْخَبَرَنا َحْفٍص ْبُن َعِليُّ َحدََّثَنا - ٧٢١٦

  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن اْلَأْعَرِج َعِن
ارُ  ُحفَّْت َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل شََّھَواتِ  النَّ  ِبال

  ِباْلَمَكاِرِه اْلَجنَُّة َوُحفَّْت
  



 ٥٩٣

  َقاَل ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َوِبِإْسَناِدِه - ٨٠٤٨
ھُ  َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل ھِ  اللَّ لَّمَ  َعَلْی ا  َوَس قَ  َلمَّ ھُ  َخَل ةَ  اللَّ  اْلَجنَّ

ا  اْنُظْر َقاَل ِجْبِریَل َأْرَسَل َوالنَّاَر ى  ِإَلْیَھ ا  َوِإَل َدْدتُ  َم ا  َأْع  ِلَأْھِلَھ
ى  ِإَلْیَھا َفَنَظَر َفَجاَء ِفیَھا ا  َوِإَل دَّ  َم ھُ  َأَع ا  اللَّ ا  ِلَأْھِلَھ عَ  ِفیَھ  َفَرَج
 َفُحِجَبْت ِبَھا َفَأَمَر َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد ِبَھا َیْسَمُع َلا َوِعزَِّتَك َقاَل ِإَلْیِھ

َدْدتُ  َما َوِإَلى ِإَلْیَھا َفاْنُظْر ِإَلْیَھا اْرِجْع َقاَل ِباْلَمَكاِرِه ا  َأْع  ِلَأْھِلَھ
ھِ  َفَرَجَع ِباْلَمَكاِرِه ُحِجَبْت َقْد ِھَي َوِإَذا ِإَلْیَھا َفَرَجَع َقاَل ِفیَھا  ِإَلْی
ى  اْذَھْب َقاَل َأَحٌد َیْدُخَلَھا َلا َأْن َخِشیُت َقْد َوِعزَِّتَك َقاَل ارِ  ِإَل  النَّ

اْنُظْر ا َف ى ِإَلْیَھ ا َوِإَل َدْدُت َم ا اِلَأْھِلَھ َأْع ِإَذا ِفیَھ َي َف ُب ِھ  َیْرَك
ْسَمعَ  َلا َأْن َخِشیُت َلَقْد َوِعزَِّتَك َقاَل َفَرَجَع َبْعًضا َبْعُضَھا ا  َی  ِبَھ

دٌ  ْدُخَلَھا َأَح َأَمَر َفَی ا َف ْت ِبَھ شََّھَواِت َفُحفَّ اَل ِبال َك َفَق ْد َوِعزَِّت  َلَق
  َلَھاَدَخ ِإلَّا َأَحٌد ِمْنَھا َیْنُجَو َلا َأْن َخِشیُت

  
نُ  ُمَحمَُّد َحدََّثَنااإلسناد ھنا ھو    : مالحظة ْشرٍ  ْب دََّثَنا  ِب دُ  َح  ُمَحمَّ

   ُھَرْیَرَة َأِبي َعْن َسَلَمَة َأُبو َحدََّثَنا َعْمٍرو ْبُن
  

ادُ  َحدََّثَنا َحَسٌن َحدََّثَنا - ٨٢٩٤ نُ  َحمَّ َلَمةَ  ْب نْ  َس دِ  َع نِ  ُمَحمَّ  ْب
نْ  َعْلَقَمَة ْبِن َعْمِرو ي َأ َع َلَمةَ  ِب نِ  َس دِ  ْب رَّْحَمنِ  َعْب نْ  ال ي  َع  َأِب
  َقاَلا ُھَرْیَرَة

 َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َخَلَق َلمَّا َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقاَل
اْنُظرْ  اْذَھْب ِجْبِریُل َیا َقاَل اْلَجنََّة ا  َف َذَھبَ  ِإَلْیَھ رَ  َف الَ  َفَنَظ ا  َفَق  َی

مَّ  ِباْلَمَكاِرِه َحفََّھا ُثمَّ َدَخَلَھا ِإلَّا َأَحٌد ِبَھا َیْسَمُع َلا ِعزَِّتَكَو َربِّ  ُث
رَ  َفَذَھَب ِإَلْیَھا َفاْنُظْر اْذَھْب َقاَل الَ  َفَنَظ ا  َفَق كَ  َربِّ َی دْ  َوِعزَِّت  َلَق

 اْذَھْب ُلِجْبِری َیا َقاَل النَّاَر َخَلَق َفَلمَّا َأَحٌد َیْدُخَلَھا َلا َأْن َخِشیُت
ا  َفَقاَل ِإَلْیَھا َفَنَظَر َفَذَھَب ِإَلْیَھا َفاْنُظْر كَ  َربِّ َی ا  َوِعزَِّت ْسَمعُ  َل  َی

ْدُخُلَھا  َأَحٌد ِبَھا ا  َفَی شََّھَواتِ  َفَحفََّھ مَّ  ِبال الَ  ُث ا  َق لُ  َی بْ  ِجْبِری  اْذَھ
 َخِشیُت َلَقْد ِعزَِّتَكَو َربِّ َیا َفَقاَل ِإَلْیَھا َفَنَظَر َفَذَھَب ِإَلْیَھا َفاْنُظْر

  َدَخَلَھ ِإلَّا َأَحٌد َیْبَقى َلا َأْن
صدره     ٥٤١  ١٢   ث، وم رآن واألحادی ي الق زان ف ر المی ارن ذك ق

صریین   ب الم صدرھما كت ا م ا، وھم ادوت واألبوكریف الھاج
  القدماء ومعتقداتھم

  
ُھ  { ْت َمَواِزیُن ْن َثُقَل ا َم َی) ٦(َفَأمَّ َشٍة َراِض ي ِعی َو ِف ) ٧(ٍة َفُھ

ٌة  ) ٨(َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُھ    ا   ) ٩(َفُأمُُّھ َھاِوَی ا َأْدَراَك َم َوَم
  ١١-٦: القارعة} )١١(َناٌر َحاِمَیٌة ) ١٠(ِھَیْھ 

  
ْم     { َك ُھ ُھ َفُأْوَلِئ ْت َمَواِزیُن ْن َثُقَل قُّ َفَم ٍذ اْلَح َوْزُن َیْوَمِئ َواْل

وَن  ْت َمَو) ٨(اْلُمْفِلُح ْن َخفَّ ِسُروا  َوَم ِذیَن َخ َك الَّ ُھ َفُأْوَلِئ اِزیُن
  ٩-٨: األعراف} )٩(َأنُفَسُھْم ِبَما َكاُنوا ِبآَیاِتَنا َیْظِلُموَن 

  
ْیئًا         { ٌس َش ُم َنْف ال ُتْظَل ِة َف ْوِم اْلِقَیاَم َوَنَضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلَی

ا        ا ِبَھ ِبیَن    َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْیَن ا َحاِس ى ِبَن  َوَكَف
  ٤٧: األنبیاء} )٤٧(
  
اَلُھْم        { َرْوا َأْعَم ْل   ) ٦(َیْوَمِئٍذ َیْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا ِلُی ْن َیْعَم َفَم

َره  رًا َی اَل َذرٍَّة َخْی َره  ) ٧(ِمْثَق ّرًا َی اَل َذرٍَّة َش ْل ِمْثَق ْن َیْعَم َوَم
  ٨-٦: الزلزلة} )٨(
  
  

  :وروى البخارّي
  



 ٥٩٤

َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن ُبَكْیٍر َقاَل َحدََّثَنا اللَّْیُث َعْن ُیوُنَس َعْن  - ٣٤٩
دُِّث َأنَّ     و َذرٍّ ُیَح اَن َأُب اَل َك ٍك َق ِن َماِل ِس ْب ْن َأَن َھاٍب َع ِن ِش اْب
ي         ْقِف َبْیِت ْن َس ِرَج َع َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُف

ْدِري     َوَأَنا ِبَمكَّةَ  َرَج َص لََّم َفَف  َفَنَزَل ِجْبِریُل َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس
ًة       ٍئ ِحْكَم ٍب ُمْمَتِل ْن َذَھ ُثمَّ َغَسَلُھ ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِم
ي       َرَج ِب َوِإیَماًنا َفَأْفَرَغُھ ِفي َصْدِري ُثمَّ َأْطَبَقُھ ُثمَّ َأَخَذ ِبَیِدي َفَع

ُل          ِإَلى السَّ  اَل ِجْبِری دُّْنَیا َق سََّماِء ال ى ال ُت ِإَل ا ِجْئ دُّْنَیا َفَلمَّ َماِء ال
ِلَخاِزِن السََّماِء اْفَتْح َقاَل َمْن َھَذا َقاَل َھَذا ِجْبِریُل َقاَل َھْل َمَعَك 
َل              اَل ُأْرِس لََّم َفَق ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ ٌد َص َأَحٌد َقاَل َنَعْم َمِعي ُمَحمَّ

ٌد          ِإَلْی ٌل َقاِع ِإَذا َرُج دُّْنَیا َف سََّماَء ال ا ال َتَح َعَلْوَن ا َف ِھ َقاَل َنَعْم َفَلمَّ
ِھ               َل َیِمیِن َر ِقَب ِوَدٌة ِإَذا َنَظ َساِرِه َأْس ى َی َعَلى َیِمیِنِھ َأْسِوَدٌة َوَعَل

صَّالِ          النَِّبيِّ ال ِح َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل َیَساِرِه َبَكى َفَقاَل َمْرَحًبا ِب
ِذِه         َذا آَدُم َوَھ ال َھ َذا َق ْن َھ َل َم ُت ِلِجْبِری صَّاِلِح ُقْل اْبِن ال َواِل
اْلَأْسِوَدُة َعْن َیِمیِنِھ َوِشَماِلِھ َنَسُم َبِنیِھ َفَأْھُل اْلَیِمیِن ِمْنُھْم َأْھُل   

َر عَ     ِإَذا َنَظ اِر َف ُل النَّ َماِلِھ َأْھ ْن ِش ي َع ِوَدُة الَِّت ِة َواْلَأْس ْن اْلَجنَّ
  إلخ....َیِمیِنِھ َضِحَك َوِإَذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِھ َبَكى

  
ذابھا        نم وع ف لجھ وكریفي وص نص األب ي ال رد ف ذلك ی ك

  مماثل لتصور القرآن، وأنھم یدفعون لھا
  
َوِسیَق الَِّذیَن َكَفُروا ِإَلى َجَھنََّم ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَھا ُفِتَحْت  {

ْیُكْم        َأْبَواُبَھا َوَقاَل    وَن َعَل ْنُكْم َیْتُل َلُھْم َخَزَنُتَھا َأَلْم َیْأِتُكْم ُرُسٌل ِم
ْت         ْن َحقَّ آَیاِت َربُِّكْم َوُیْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َیْوِمُكْم َھَذا َقاُلوا َبَلى َوَلِك

  ٧١: الزمر} )٧١(َذاِب َعَلى اْلَكاِفِریَن َكِلَمُة اْلَع
  
ًا  َیْوَم ُیَدعُّوَن ِإَلى َناِر َجھَ { ُتْم     ) ١٣(نََّم َدّع ي ُكن اُر الَِّت ِذِه النَّ َھ

ذُِّبوَن   ا ُتَك ِصُروَن    ) ١٤(ِبَھ ُتْم ال ُتْب َذا َأْم َأْن ِسْحٌر َھ ) ١٥(َأَف
َن َما اْصَلْوَھا َفاْصِبُروا َأْو ال َتْصِبُروا َسَواٌء َعَلْیُكْم ِإنََّما ُتْجَزْو

  ١٦-١٣: الطور} )١٦(ُكنُتْم َتْعَمُلوَن 
  ١٢  

٩ :١٣  
ُن     {  ٥٤١ ُسُھ َوَنْح ِھ َنْف ِوُس ِب ا ُتَوْس ُم َم َساَن َوَنْعَل ا اِإلْن ْد َخَلْقَن َوَلَق

ِد    ِل اْلَوِری ْن َحْب ِھ ِم َرُب ِإَلْی ْن  ) ١٦(َأْق اِن َع ى اْلُمَتَلقَِّی ِإْذ َیَتَلقَّ
ٌد       شَِّماِل َقِعی ْن ال ھِ     ) ١٧(اْلَیِمیِن َوَع ْوٍل ِإالَّ َلَدْی ْن َق ُظ ِم ا َیْلِف  َم

َت     ) ١٨(َرِقیٌب َعِتیٌد    ا ُكْن َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َم
  ١٩-١٦: ق} )١٩(ِمْنُھ َتِحیُد 

  
ّدًا      { َذاِب َم ْن اْلَع ُھ  ) ٧٩(َكالَّ َسَنْكُتُب َما َیُقوُل َوَنُمدُّ َلُھ ِم َوَنِرُث

  ٨٠: مریم} )٨٠(ُقوُل َوَیْأِتیَنا َفْردًا َما َی
  
ْيٍء        ِإنَّا نَ { لَّ َش ْحُن ُنْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُھْم َوُك

  ١٢: یس} )١٢(أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن 
  
َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَیًة ُكلُّ ُأمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَھا اْلَیْوَم ُتْجَزْوَن {

ا   َھَذا ِكَتا ) ٢٨(َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن     ُبَنا َینِطُق َعَلْیُكْم ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّ
  ٢٩: الجاثیة} )٢٩(َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن 

  روى البخارّي  ٥٤٢  ١٥: ١٤  
  

 َحدََّثَنا َأُبو اْلَیَماِن اْلَحَكُم ْبُن َناِفٍع َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن     - ٥٦٤٠
ُھ  الزُّْھِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني ُعْرَوُة بْ     ُن الزَُّبْیِر َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ

َعْنَھا َزْوَج النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلْت َقاَل َرُسوُل اللَِّھ  
َر         ا َكفَّ ْسِلَم ِإلَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما ِمْن ُمِصیَبٍة ُتِصیُب اْلُم

  ْوَكِة ُیَشاُكَھااللَُّھ ِبَھا َعْنُھ َحتَّى الشَّ



 ٥٩٥

  
ُد       - ٥٦٤٢و٥٦٤١ دََّثَنا َعْب ٍد َح ُن ُمَحمَّ ِھ ْب ُد اللَّ دََّثِني َعْب  َح

ِرو           ِن َعْم اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو َحدََّثَنا ُزَھْیُر ْبُن ُمَحمٍَّد َعْن ُمَحمَِّد ْب
ْدِريِّ َوعَ      ْن ْبِن َحْلَحَلَة َعْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخ

ِصیُب          ا ُی اَل َم لََّم َق ِھ َوَس ُھ َعَلْی َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ
ا          ا َأًذى َوَل ْزٍن َوَل ا ُح مٍّ َوَل ا َھ ٍب َوَل اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصٍب َوَلا َوَص

  َغمٍّ َحتَّى الشَّْوَكِة ُیَشاُكَھا ِإلَّا َكفََّر اللَُّھ ِبَھا ِمْن َخَطاَیاُه
  

شریرة                ٥٤٧  ١١- ١٠: ٢٠   رة وال ة عط ي قماش ة ف روح الطیب أسطورة وضع ال
ا      ل لألبوكریف تّي، انتق د زرداش ي معتق ة ھ ة نت ي خرق ف
ان     والھاجادة، وكان معتقدًا في دیانة ماني التي خلطت األدی

  :ببعضھا، وانتقلت إلى أحادیث محمد
  

  :روى مسلم
  
اد حدثني عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا حم  ] ٢٨٧٢[ 

رة           ي ھری ن شقیق عن أب د اهللا ب بن زید حدثنا بدیل عن عب
ال     صعدانھا ق ان ی ا ملك ؤمن تلقاھ ت روح الم ال إذا خرج ق
ل                ول أھ ال ویق ر المسك ق ا وذك ذكر من طیب ریحھ حماد ف
ك      لى اهللا علی ل األرض ص اءت من قب ة ج سماء روح طیب ال
م           ل ث ز وج ھ ع ى رب ھ إل وعلى جسد كنت تعمرینھ فینطلق ب

افر إذا خرجت        یقول ان  ال وإن الك ل ق ر األج طلقوا بھ إلى آخ
ل        ول أھ ا ویق ر لعن ا وذك ن نتنھ ر م اد وذك ال حم ھ ق روح
السماء روح خبیثة جاءت من قبل األرض قال فیقال انطلقوا 
لى اهللا              ول اهللا ص رد رس رة ف و ھری بھ إلى آخر األجل قال أب

  علیھ وسلم ریطة كانت علیھ على أنفھ ھكذا 
  

  :حنبلوروى أحمد بن 
  

 ِمْنَھاِل َعْن اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا َقاَل ُمَعاِوَیَة َأُبو َحدََّثَنا - ١٧٨٠٣
  َقاَل َعاِزٍب ْبِن اْلَبَراِء َعِن َزاَذاَن َعْن َعْمٍرو ْبِن

ي  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َمَع َخَرْجَنا اَزةِ  ِف لٍ  ِجَن نْ  َرُج  ِم
َصاِر اَفاْنَت اْلَأْن ى َھْیَن ِر ِإَل ا اْلَقْب ْد َوَلمَّ َس ُیْلَح وُل َفَجَل ِھ َرُس  اللَّ

لَّى  ُھ َص ِھ اللَّ لََّم َعَلْی ْسَنا َوَس ُھ َوَجَل َأنَّ َحْوَل ى َوَك َنا َعَل  ُرُءوِس
َر ي الطَّْی ِدِه َوِف وٌد َی ُت ُع ي َیْنُك َأْرِض ِف َع اْل ُھ َفَرَف اَل َرْأَس  َفَق

َتِعیُذوا ِھ اْس ْن ِباللَّ ِر َذاِبَع ِم رََّتْیِن اْلَقْب ا َأْو َم مَّ َثَلاًث اَل ُث  ِإنَّ َق
 اْلآِخَرِة ِمْن َوِإْقَباٍل الدُّْنَیا ِمْن اْنِقَطاٍع ِفي َكاَن ِإَذا اْلُمْؤِمَن اْلَعْبَد
َزَل ِھ َن ٌة ِإَلْی ْن َمَلاِئَك سََّماِء ِم یُض ال وِه ِب َأنَّ اْلُوُج وَھُھْم َك  ُوُج

 اْلَجنَِّة َحُنوِط ِمْن َوَحُنوٌط اْلَجنَِّة َأْكَفاِن ِمْن َفٌنَك َمَعُھْم الشَّْمُس
ى ُسوا َحتَّ ُھ َیْجِل دَّ ِمْن َصِر َم مَّ اْلَب يُء ُث ُك َیِج ْوِت َمَل ِھ اْلَم  َعَلْی

سََّلام  ى ال َس َحتَّ َد َیْجِل ھِ  ِعْن وُل َرْأِس ا َفَیُق نَّْفُس َأیَُّتَھ ُة ال  الطَّیَِّب
ِسیلُ  َفَتْخُرُج َقاَل َوِرْضَواٍن اللَِّھ ِمْن َمْغِفَرٍة ِإَلى اْخُرِجي ا  َت  َكَم

َذَھا  َفِإَذا َفَیْأُخُذَھا السَِّقاِء ِفي ِمْن اْلَقْطَرُة َتِسیُل مْ  َأَخ َدُعوَھا  َل  َی
ْینٍ  َطْرَفَة َیِدِه ِفي ى  َع ُذوَھا  َحتَّ ا  َیْأُخ ي  َفَیْجَعُلوَھ كَ  ِف نِ  َذِل  اْلَكَف

كَ  َوِفي وطِ  َذِل ُرجُ َوَی اْلَحُن ا  ْخ بِ  ِمْنَھ ةِ  َكَأْطَی ْسكٍ  َنْفَح َدتْ  ِم  ُوِج
ْصَعُدونَ  َقاَل اْلَأْرِض َوْجِھ َعَلى ا  َفَی ا  ِبَھ رُّونَ  َفَل ي  َیُم ا  َیْعِن  ِبَھ
 َفَیُقوُلوَن الطَّیُِّب الرُّوُح َھَذا َما َقاُلوا ِإلَّا اْلَمَلاِئَكِة ِمْن َمَلٍإ َعَلى
انُ  نُ  ُفَل انٍ  ْب َسنِ  ُفَل َماِئھِ َأ ِبَأْح ي  ْس اُنوا  الَِّت َسمُّوَنھُ  َك ا  ُی ي  ِبَھ  ِف

دُّْنَیا ى ال وا َحتَّ ا َیْنَتُھ ى ِبَھ سََّماِء ِإَل دُّْنَیا ال ْسَتْفِتُحوَن ال ُھ َفَی  َل
ا  َسَماٍء ُكلِّ ِمْن َفُیَشیُِّعُھ َلُھْم َفُیْفَتُح ى  ُمَقرَُّبوَھ سََّماءِ  ِإَل ي  ال  الَِّت
ا  ى َتِلیَھ ى  َحتَّ ِھ ُیْنَتَھ ى ِب سََّماءِ  ِإَل سَّاِبَعِة ال ولُ  ال ُھ َفَیُق زَّ اللَّ  َع



 ٥٩٦

لَّ وا َوَج اَب اْكُتُب ِدي ِكَت ي َعْب یَن ِف ُدوُه ِعلِّیِّ ى َوَأِعی َأْرِض ِإَل  اْل
 ُأْخَرى َتاَرًة ُأْخِرُجُھْم َوِمْنَھا ُأِعیُدُھْم َوِفیَھا َخَلْقُتُھْم ِمْنَھا َفِإنِّي
ھِ  ِدِهَجَس ِفي ُروُحُھ َفُتَعاُد َقاَل انِ  َفَیْأِتی َساِنھِ  َمَلَك انِ  َفُیْجِل  َفَیُقوَل
يَ  َفَیُقوُل ِدیُنَك َما َلُھ َفَیُقوَلاِن اللَُّھ َربَِّي َفَیُقوُل َربَُّك َمْن َلُھ  ِدیِن

یُكمْ  ُبِعَث الَِّذي الرَُّجُل َھَذا َما َلُھ َفَیُقوَلاِن اْلِإْسَلاُم ولُ  ِف وَ  َفَیُق  ُھ
وُل ِھ َرُس لَّ اللَّ ُھ ىَص ِھ اللَّ لََّم َعَلْی اِن َوَس ُھ َفَیُقوَل ا َل َك َوَم  ِعْلُم
تُ  اللَِّھ ِكَتاَب َقَرْأُت َفَیُقوُل ھِ  َفآَمْن دَّْقتُ  ِب اِدي  َوَص ادٍ  َفُیَن ي  ُمَن  ِف

سََّماِء َدَق َأْن ال ِدي َص وُه َعْب ْن َفَأْفِرُش ِة ِم ُسوُه اْلَجنَّ ْن َوَأْلِب  ِم
ِة وا اْلَجنَّ ُھ َواْفَتُح ا َل ى َباًب ِة ِإَل اَل اْلَجنَّ ِھ َق ْن َفَیْأِتی ا ِم  َرْوِحَھ

 َحَسُن َرُجٌل َوَیْأِتیِھ َقاَل َبَصِرِه َمدَّ َقْبِرِه ِفي َلُھ َوُیْفَسُح َوِطیِبَھا
ابِ  َحَسُن اْلَوْجِھ بُ  الثَِّی رِّیحِ  َطیِّ ولُ  ال ِشرْ  َفَیُق ِذي  َأْب ُسرُّكَ  ِبالَّ  َی

ھُ  َفَوْجُھَك َأْنَت َمْن َلُھ َفَیُقوُل ُتوَعُد َتُكْن الَِّذي َیْوُمَك َھَذا  اْلَوْج
يُء اْلَخْیِر َیِج وُل ِب ا َفَیُق َك َأَن صَّاِلُح َعَمُل وُل ال ْم َربِّ َفَیُق  َأِق
 ِإَذا اْلَكاِفَر اْلَعْبَد َوِإنَّ َقاَل َوَماِلي َأْھِلي ِإَلى َأْرِجَع َحتَّى السَّاَعَة

نْ  اْنِقَطاٍع ِفي َكاَن دُّْنَیا ا ِم الٍ  ل نْ  َوِإْقَب آِخَرةِ  ِم َزلَ  اْل ھِ  َن نْ  ِإَلْی  ِم
ودُ  َمَلاِئَكٌة السََّماِء وهِ  ُس مْ  اْلُوُج ُسوحُ  َمَعُھ ُسونَ  اْلُم ھُ  َفَیْجِل  ِمْن

دَّ َصِر َم مَّ اْلَب يُء ُث ُك َیِج ْوِت َمَل ى اْلَم َس َحتَّ َد َیْجِل ِھ ِعْن  َرْأِس
وُل ا َفَیُق نَّْفُس َأیَُّتَھ ُةاْلَخِب ال ي یَث ى اْخُرِج َخٍط ِإَل ْن َس ِھ ِم  اللَّ

ا  َجَسِدِه ِفي َفُتَفرَُّق َقاَل َوَغَضٍب ا  َفَیْنَتِزُعَھ َزعُ  َكَم سَّفُّودُ  ُیْنَت  ال
َدُعوَھا  َلْم َأَخَذَھا َفِإَذا َفَیْأُخُذَھا اْلَمْبُلوِل الصُّوِف ِمْن ي  َی ِدهِ  ِف  َی

َة ْیٍن َطْرَف ى َع ا َحتَّ ي َیْجَعُلوَھ ُسوِح َكِتْل ِف ُرُج اْلُم ا َوَیْخ  ِمْنَھ
 َفَلا ِبَھا َفَیْصَعُدوَن اْلَأْرِض َوْجِھ َعَلى ُوِجَدْت ِجیَفٍة ِریِح َكَأْنَتِن

رُّونَ  ا َیُم ى  ِبَھ ٍإ َعَل نْ  َمَل ِة ِم ا  اْلَمَلاِئَك اُلوا ِإلَّ ا  َق َذا َم رُّوُح َھ  ال
 ُیَسمَّى َكاَن الَِّتي َأْسَماِئِھ ِبَأْقَبِح ُفَلاٍن ْبُن ُفَلاُن َفَیُقوُلوَن اْلَخِبیُث

سََّماءِ  ِإَلى ِبِھ ُیْنَتَھى َحتَّى الدُّْنَیا ِفي ِبَھا دُّْنَیا  ال ْسَتْفَتحُ  ال ھُ  َفُی  َل
  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى اللَِّھ َرُسوُل َقَرَأ ُثمَّ َلُھ ُیْفَتُح َفَلا
تَّحُ  َلا{  مْ  ُتَف َوابُ  َلُھ سََّماءِ  َأْب ا َو ال ْدُخُلونَ  َل ةَ  َی ى  اْلَجنَّ جَ  َحتَّ  َیِل

 ِفي ِكَتاَبُھ اْكُتُبوا َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ َفَیُقوُل  }اْلِخَیاِط َسمِّ ِفي اْلَجَمُل
جِّیٍن ي ِس َأْرِض ِف سُّْفَلى اْل َرُح ال ُھ َفُتْط ا ُروُح مَّ َطْرًح َرأَ  ُث  َق

رُ  َفَتْخَطُفُھ السََّماِء ِمْن َخرَّ َفَكَأنََّما ِباللَِّھ ُیْشِرْك َوَمْن{   َأْو الطَّْی
انٍ  ِفي الرِّیُح ِبِھ َتْھِوي ِحیقٍ  َمَك ادُ   }َس ھُ  َفُتَع ي  ُروُح َسِدهِ  ِف  َج
ولُ  َربَُّك َمْن َلُھ َفَیُقوَلاِن َفُیْجِلَساِنِھ َمَلَكاِن َوَیْأِتیِھ اهْ  َفَیُق اهْ  َھ  َھ

 َفَیُقوَلاِن َأْدِري َلا َھاْه َھاْه َفَیُقوُل ِدیُنَك َما َلُھ َفَیُقوَلاِن َأْدِري َلا
ھُ  ا َل َذا  َم ُل َھ ِذي  الرَُّج َث الَّ یُكمْ  ُبِع وُل ِف اهْ  َفَیُق اْه َھ ا َھ  َأْدِري َل

اِدي اٍد َفُیَن ْن ُمَن سََّماِء ِم َذبَ  َأْن ال وا َك ُھ َفاْفِرُش ْن َل ارِ  ِم  النَّ
 َوُیَضیَُّق َوَسُموِمَھا رَِّھاَح ِمْن َفَیْأِتیِھ النَّاِر ِإَلى َباًبا َلُھ َواْفَتُحوا

 اْلَوْجِھ َقِبیُح َرُجٌل َوَیْأِتیِھ َأْضَلاُعُھ ِفیِھ َتْخَتِلَف َحتَّى َقْبُرُه َعَلْیِھ
یُح اِب َقِب ِتُن الثَِّی رِّیِح ُمْن وُل ال ِشْر َفَیُق ِذي َأْب ُسوُءَك ِبالَّ َذا َی  َھ
ھُ  َفَوْجُھَك َتَأْن َمْن َفَیُقوُل ُتوَعُد ُكْنَت الَِّذي َیْوُمَك يءُ  اْلَوْج  َیِج
  السَّاَعَة ُتِقْم َلا َربِّ َفَیُقوُل اْلَخِبیُث َعَمُلَك َأَنا َفَیُقوُل ِبالشَّرِّ
نْ  َعْمٍرو ْبُن اْلِمْنَھاُل َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َحدََّثَنا ُنَمْیٍر اْبُن َحدََّثَنا  َع

ا  َقاَل َعاِزٍب ْبَن اْلَبَراَء َسِمْعُت َقاَل َزاَذاَن ُعَمَر َأِبي عَ  َخَرْجَن  َم
وِل ِھ َرُس لَّى اللَّ ُھ َص ِھ اللَّ لََّم َعَلْی ي َوَس اَزِة ِف ٍل ِجَن نْ  َرُج  ِم

 اللَِّھ َرُسوُل َفَجَلَس َقاَل ُیْلَحْد َوَلمَّا اْلَقْبِر ِإَلى َفاْنَتَھْیَنا اْلَأْنَصاِر
لَّى ُھ َص ِھ اللَّ لََّم َعَلْی ْسَنا َوَس ُھ َوَجَل َذَكَر َمَع َوُه َف اَل َنْح  َوَق

ُروقُ  َمَعَھا َتَتَقطَُّع َفَیْنَتِزُعَھا َصبُ  اْلُع الَ  َواْلَع ي  َق َذا  َأِب الَ  َوَك  َق
َدةُ  دََّثَنا  َزاِئ ةُ  َح نُ  ُمَعاِوَی ٍرو  ْب دََّثَنا  َعْم َدةُ  َح دََّثَنا  َزاِئ َلْیَمانُ  َح  ُس

َأْعَمُش دََّثَنا  اْل اُل َح نُ  اْلِمْنَھ ٍرو ْب دَّثَ  َعْم اَل َزاَذاُن َناَح الَ  َق  َق
َراُء ا اْلَب َع َخَرْجَن وِل َم ِھ َرُس لَّى اللَّ ُھ َص ِھ اللَّ لََّم َعَلْی ي َوَس  ِف
َصارِ  ِمْن َرُجٍل ِجَناَزِة َذَكرَ  اْلَأْن اهُ  َف ا  َمْعَن ھُ  ِإلَّ الَ  َأنَّ لَ  َق ھُ  َوَتَمثَّ  َل
ابِ  َحَسُن َرُجٌل َسنُ  الثَِّی ھِ  َح الَ  اْلَوْج ي  َوَق لَ  اِفِراْلكَ  ِف ھُ  َوَتَمثَّ  َل



 ٥٩٧

  الثَِّیاِب َقِبیُح اْلَوْجِھ َقِبیُح َرُجٌل
  
  

دََّثَنا  ُمَحمٍَّد ْبُن اْلُحَسْیُن َحدََّثَنا - ٨٤١٤ نُ  َح ي  اْب بٍ  َأِب نْ  ِذْئ  َع
ِد ِن ُمَحمَّ ِرو ْب ِن َعْم اٍء ْب ْن َعَط ِعیِد َع ِن َس َساٍر ْب ْن َی ي َع  َأِب
  ُھَرْیَرَة

ھُ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى النَِّبيِّ َعْن الَ  َأنَّ تَ  ِإنَّ َق ُضُرهُ  اْلَمیِّ  َتْح
ي  َقاُلوا الصَّاِلُح الرَُّجُل َكاَن َفِإَذا اْلَمَلاِئَكُة ا  اْخُرِج نَّْفسُ  َأیَُّتَھ  ال
ُة ْت الطَّیَِّب ي َكاَن َسِد ِف ِب اْلَج ي الطَّیِّ َدًة اْخُرِج ِشِري َحِمی  َوَأْب
َرْوحٍ  اٍن ِب ِر َوَربٍّ َوَرْیَح ْضَبانَ  َغْی اَل َغ ا َق َزالُ  َفَل اُل َی َك ُیَق  َذِل

نْ  َفُیَقاُل َلَھا َفُیْسَتْفَتُح السََّماِء ِإَلى ِبَھا ُیْعَرَج ُثمَّ َتْخُرَج َحتَّى  َم
َذا اُل َھ اٌن َفُیَق وَن ُفَل ا َفَیُقوُل النَّْفِس َمْرَحًب ِة ِب ْت الطَّیَِّب ي َكاَن  ِف

ي ا الطَّیِِّب اْلَجَسِد َدةً  ْدُخِل ِشِري  َحِمی َرْوحٍ  َوَأْب انٍ  ِب  َوَربٍّ َوَرْیَح
ِر ْضَباَن َغْی اَل َغ ا َق َزاُل َفَل اُل َی ا ُیَق ى َلَھ ى َحتَّ ا ُیْنَتَھ ى ِبَھ  ِإَل

 َقاُلوا السَّْوُء الرَُّجُل َكاَن َوِإَذا َوَجلَّ َعزَّ اللَُّھ ِفیَھا الَِّتي السََّماِء
ي ا اْخُرِج نَّْف َأیَُّتَھ ُة ُسال ْت اْلَخِبیَث ي َكاَن َسِد ِف ِث اْلَج  اْلَخِبی
ي ًة اْخُرِج ِشِري َذِمیَم یٍم َوَأْب سَّاٍق ِبَحِم َر َوَغ ْن َوآَخ ْكِلِھ ِم  َش

ا َأْزَواٍج َزاُل َفَل ى َی ُرَج َحتَّ مَّ َتْخ َرَج ُث ا ُیْع ى ِبَھ سََّماِء ِإَل  ال
ْسَتْفَتُح ا َفُی اُل َلَھ ْن َفُیَق َذا َم اُل َھ اُل اٌنُفَل َفُیَق ا َفُیَق ا َل  َمْرَحًب

ھُ  َذِمیَمًة اْرِجِعي اْلَخِبیِث اْلَجَسِد ِفي َكاَنْت اْلَخِبیَثِة ِبالنَّْفِس  َفِإنَّ
سََّماءِ  ِمْن َفُتْرَسُل السََّماِء َأْبَواُب َلِك ُیْفَتُح َلا مَّ  ال ِصیرُ  ُث ى  َت  ِإَل

رِ  ُیْجَلسُ  اْلَقْب ُل َف صَّاِلحُ  الرَُّج الُ  ال لُ  ُھَل َفُیَق ا  ِمْث َل َم ھُ  ِقی ي َل  ِف
 ِفي ِقیَل َما ِمْثُل َلُھ َفُیَقاُل السَّْوُء الرَُّجُل َوُیْجَلُس اْلَأوَِّل اْلَحِدیِث
  اْلَأوَِّل اْلَحِدیِث

ة        ٥٤٧  ١٤- ١٢: ٢٠   ام الجن ر خی ذكر الخیام في األبوكریفا والھاجادة، قارن ذك
امِ   ُحوٌر مَ {: في القرآن  ي اْلِخَی ُصوَراٌت ِف ان } )٧٢ (ْق : الرحم

٧٢  
    ٣ج    رؤيا إبراهيم

 َع         {  ٥٧٣  ٥: ٩ ِسٌن َواتََّب َو ُمْح ِھ َوُھ ُھ ِللَّ َوَمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَھ
َذ اللَّ    ًا َواتََّخ َراِھیَم َحِنیف َة ِإْب یًال  ِملَّ َراِھیَم َخِل  })١٢٥(ُھ ِإْب

  ١٢٥: النساء

 ي القرآنقارن قول إبراھیم ف  ٥٧٥  ١١: ١٣:  
  
ُدوَن       { ُتْم َتْعُب َدُموَن    ) ٧٥(َقاَل َأَفَرَأْیُتْم َما ُكْن اُؤُكْم اَألْق ُتْم َوآَب َأْن
اَلِمیَن   ) ٧٦( ي ِإالَّ َربَّ اْلَع ُدوٌّ ِل ِإنَُّھْم َع ي  ) ٧٧(َف ِذي َخَلَقِن الَّ

ِدیِن   َو َیْھ ْسِقیِن   ) ٧٨(َفُھ ي َوَی َو ُیْطِعُمِن ِذي ُھ َوِإَذا ) ٧٩(َوالَّ
ْشِفیِن      َمِر َو َی یِن      ) ٨٠(ْضُت َفُھ مَّ ُیْحِی ي ُث ِذي ُیِمیُتِن ) ٨١(َوالَّ

دِّیِن     ْوَم ال ي َی ي َخِطیَئِت َر ِل ُع َأْن َیْغِف ِذي َأْطَم } )٨٢(َوالَّ
  ٨٢-٦٩: الشعراء

 قارن قصة ھاروت وماروت في القرآن  ٥٧٥  ٣-١: ١٤  

َیُكوَن ِمْن َواَألْرِض َوِل  السََّمَواِتَوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِھیَم َمَلُكوَت{  ٥٧٩-٥٧٦  ٢١- ١٥  
  ٧٥: األنعام} )٧٥(اْلُموِقِنیَن 

سََّمَواتِ  {  ٥٧٧  ١٦- ١٥: ١٧   وُر ال ُھ ُن ا     اللَّ ْشَكاٍة ِفیَھ وِرِه َكِم ُل ُن َواَألْرِض َمَث
ٌب ُدرِّيٌّ     ا َكْوَك ُة َكَأنََّھ ٍة الزَُّجاَج ي ُزَجاَج ْصَباُح ِف ْصَباٌح اْلِم ِم

ْن شَ   ُد ِم اُد    ُیوَق ٍة َیَك ْرِقیٍَّة َوال َغْرِبیَّ ٍة ال َش ٍة َزْیُتوِن َجَرٍة ُمَباَرَك
ُھ           ِدي اللَّ وٍر َیْھ ى ُن َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر ُنوٌر َعَل
ِلُنوِرِه َمْن َیَشاُء َوَیْضِرُب اللَُّھ اَألْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء 

  ٣٥: النور} )٣٥(َعِلیٌم 



 ٥٩٨

َوَأْشَرَقْت اَألْرُض ِبُنوِر َربَِّھا َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء ِبالنَِّبیِّیَن  {
وَن       ْم ال ُیْظَلُم اْلَحقِّ َوُھ َنُھْم ِب ِضَي َبْی شَُّھَداِء َوُق ) ٦٩(َوال
وَن      ا َیْفَعُل ُم ِبَم َو َأْعَل ْت َوُھ ا َعِمَل ٍس َم لُّ َنْف ْت ُك } )٧٠(َوُوفَِّی

  ٧٠-٦٩: الزمر
  

  :وروى مسلم
  
حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب قاال حدثنا      ] ١٧٩[ 

ي      ن أب رة ع ن م رو ب ن عم ش ع دثنا األعم ة ح و معاوی أب
عبیدة عن أبي موسى قال قام فینا رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
ي          وسلم بخمس كلمات فقال إن اهللا عز وجل ال ینام وال ینبغ

ل     لھ أن ینام یخفض القسط ویرفعھ یر  ل قب ل اللی ھ عم فع إلی
ي       ور وف عمل النھار وعمل النھار قبل عمل اللیل حجابھ الن
ا          ھ م بحات وجھ و كشفھ ألحرقت س ار ل ر الن ي بك ة أب روای
ن     ر ع ي بك ة أب ي روای ھ وف ن خلق صره م ھ ب ى إلی انتھ

  األعمش ولم یقل حدثنا
  

  ورواه أحمد في مسنده
  :روى البخاري  ٥٨٠  ٣: ٢٣  

  
ْن      َحدََّثِني عَ - ٣٣٢٦ رَّزَّاِق َع ُد ال دََّثَنا َعْب ْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد َح

يِّ            ْن النَِّب ُھ َع ُھ َعْن َي اللَّ َرَة َرِض َمْعَمٍر َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْی
َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َخَلَق اللَُّھ آَدَم َوُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا 

ْب    اَل اْذَھ مَّ َق ا     ُث َتِمْع َم ِة َفاْس ْن اْلَمَلاِئَك َك ِم ى ُأوَلِئ َسلِّْم َعَل َف
اُلوا         ْیُكْم َفَق سََّلاُم َعَل اَل ال َك َفَق ُة ُذرِّیَِّت َك َوَتِحیَّ َك َتِحیَُّت ُیَحیُّوَن

ْدُخُل   السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة اللَّھِ    َفُكلُّ َمْن َی
  َلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َیَزْل اْلَخْلُق َیْنُقُص َحتَّى اْلآَناْلَجنََّة َع

 َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َجْعَفٍر َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن َمْعَمٍر - ٦٢٢٧
لََّم          ِھ َوَس ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يِّ َص ْن النَِّب َعْن َھمَّاٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َع

آَدَم َعَلى ُصوَرِتِھ ُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا َفَلمَّا َخَلَقُھ َقاَل َخَلَق اللَُّھ 
وٌس       ِة ُجُل ْن اْلَمَلاِئَك ِر ِم َك النََّف ى ُأوَلِئ َسلِّْم َعَل ْب َف اَل اْذَھ َق
سََّلاُم           اَل ال َك َفَق ُة ُذرِّیَِّت َك َوَتِحیَّ َفاْسَتِمْع َما ُیَحیُّوَنَك َفِإنََّھا َتِحیَُّت

ِھ        َعَلْیُكْم َفَقا  ُة اللَّ َزاُدوُه َوَرْحَم ِھ َف ُلوا السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَّ
ْنُقُص         ُق َی َزْل اْلَخْل َفُكلُّ َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم َفَلْم َی

  َبْعُد َحتَّى اْلآَن

   وأحمد بن حنبل٢٨٤١ورواه مسلم 
  نفس قصة إغواء الشیطان آلدم القرآنیة  ٥٨٠  ٢٣  
َتْكَبْرَت    {  ٥٨٠  ١١-٧: ٢٣   َقاَل َیا ِإْبِلیُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ َأاْس

اٍر        ) ٧٥(َأْم ُكنَت ِمْن اْلَعاِلیَن      ْن َن ي ِم ُھ َخَلْقَتِن ٌر ِمْن َقاَل َأَنا َخْی
یمٌ     ) ٧٦(َوَخَلْقَتُھ ِمْن ِطیٍن    َك َرِج ا َفِإنَّ اْخُرْج ِمْنَھ اَل َف ) ٧٧ (َق

َقاَل َربِّ َفَأنِظْرِني ِإَلى ) ٧٨(َوِإنَّ َعَلْیَك َلْعَنِتي ِإَلى َیْوِم الدِّیِن        
وَن     ِریَن        ) ٧٩(َیْوِم ُیْبَعُث ْن اْلُمنَظ َك ِم اَل َفِإنَّ ْوِم   ) ٨٠(َق ى َی ِإَل

یَن        ) ٨١(اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم    ِوَینَُّھْم َأْجَمِع َك ألْغ اَل َفِبِعزَِّت ) ٨٢(َق
ِصیَن    ِإالَّ  ْنُھْم اْلُمْخَل اَدَك ِم وُل    ) ٨٣(ِعَب قَّ َأُق اْلَحقُّ َواْلَح اَل َف َق

یَن           ) ٨٤( ْنُھْم َأْجَمِع َك ِم } )٨٥(َألْمَألنَّ َجَھنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَع
  ٨٥-٧٥: ص

  :روى البخاري  ٥٨٠  ٧: ٢٤  

ِمعْ     - ٦٥٢٤ ٌرو َس اَل َعْم ِعیَد   َحدََّثَنا َعِليٌّ َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َق ُت َس



 ٥٩٩

ِھ               ُھ َعَلْی لَّى اللَّ يَّ َص ِمْعُت النَِّب اٍس َس َن َعبَّ ِمْعُت اْب ْبَن ُجَبْیٍر َس
اَل        ا َق َشاًة ُغْرًل َراًة ُم اًة ُع ِھ ُحَف اُقو اللَّ ْم ُمَل وُل ِإنَُّك لََّم َیُق َوَس

  ُسْفَیاُن َھَذا ِممَّا َنُعدُّ َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َسِمَعُھ ِمْن النَِّبيِّ

 َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا ُسْفَیاُن َعْن َعْمٍرو َعْن      - ٦٥٢٥
َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل َسِمْعُت     
وُل             ِر َیُق ى اْلِمْنَب ُب َعَل َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْخُط

  َلاُقو اللَِّھ ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًلاِإنَُّكْم ُم
  

  ورواه كل أصحاب كتب الحدیث
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



د {  ١ج ٢٩: ١ الخمسينيات أو اليوبيالت رزوا  الواح ماوات وب ر األرض والس دل األرض غی وم تب ِی ِ ِ َ َ َّ َ ُ َ ََ َ َ َْ ّ ْ ُ ُُ ََّ ُ َِ ْ ْ َْ ََ ْ
ِالقھار َّ َ  ٤٨: إبراھیم}ْ

 ٢٧: ٣ 

 

ُفتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ إنھ ھو التواب الرحیم{  َ ُِ َّ ُ ُ ِ َ ٍ ِ ِ ِّ َّ َِّ ََّ َ َُ َ ََّ َِّ ْ َ ََ  ٣٧: ةالبقر} ََ

ة   ٩: ٤ و٢-١: ٤  ص ھاجادی ارن قص ا، ق ا علیھ ھ تنافس دة آلدم وأن ابنی ة واح ذكر ابن ا ی ھن
 تذكر أنھما بنتان كانت أجملھا مكتوبة لھابیل، قارن المرویات عن ابن عباس

 قصة سقوط المالئكة  ٢٢: ٤ و١٥: ٤ 
 

ة من قارن تسمیة قرآن محمد ألخنوخ باسم عربي ھو إدر  ٢١: ٤ و١٨-١٧: ٤  یغة مبالغ یس، ص
یة  الدراسة، انظر كذلك شخصیتھ كما رسمھا سفر أخنوخ، وقارن مع شخص

ھ إیلیا الذي تحول إلى المالك ور ف میطاطرون في الھاجادة بعد موت ي العص ف
 . أدوار أخنوخ في ثقافة الیھود الھاجادیةالوسطى أخذ

 
رد اسم   ٢٧: ٤  ا ی ل(ھن ة بنت عزرئی) عزرئی دعى إدن رأة ت اب الم ا بكت ا قلن ل، وكم

، فھذا )رؤیا بطرس(في موضوع مقارنة ) األبوكریفا والھرطقات المسیحیة(
وى  رد س م ی یحي، فل ودي والمس وكریفي الیھ راث األب االسم نادر جدا في الت
نم،  ي جھ ذیب ف ة التع مرة واحدة في التراث المسیحي كاسم لمالك من مالئك

ي الخمس ا ف رة ھن ي ویرد في التراث الیھودي م رة ف ان، وم م إلنس ینات كعل
ة عدن سفر  ا Sefer Gan Edenجن ة تمام ة مختلف ث كمالك بوظیف  حی

ة الھالك) في اإلیمان والفضائل(یساعد المزعزعین  اة من مالئك ى النج ، عل
اره  أو مؤازرتھ الربعونوھو اسم معناه  دم اعتب ا تق ى م اء عل ن بن ، ویمك

ى اسما افتراضیا افترضھ واخترعھ بعض واضعي ا ا عل یس علم ًألسفار، ول
د  ره من صحابة محم شخصیة أسطوریة محددة، وفي تراث ابن عباس وغی
ث،  رآن واألحادی ي الق ك ف دم ورود ذل م ع وت، رغ الك الم ما لم روه اس ًاعتب

امائیل(ربما بسبب تشابھھ مع اسم عزازیل  ي ) س وت ف یطان ومالك الم الش
 .التراث الھاجادي

 
ة ا شاھد قوي لقصة ھذ  ٢٩: ٤  داوود، وھي قص ًإعطاء آدم من عمره سبعین عاما ل

ل  یم ومرت ك عظ داوود كمل ود ل یم الیھ م مدى تعظ ث نعل یلة، حی ھاجادیة أص
 مزامیر وتسابیح، وردت كذلك في األحادیث

 
ھنا تتكرر قصة سقوط المالئكة، لكن ھنا یعتبر نزول المالئكة حدث بأمر هللا   ١١-١: ٥ 

بدال من أن یصلحوا فسدوا وأفسدوا، قارن ذكر ولیس معصیة وتمردا، وأنھم 
 القرآن للقصة تحت مسمى ھاروت وماروت

 
ا شفاعة وال {: قارن  ١٨: ٣٣ و٤: ٢١ و١٦: ٥  َواتقوا یوما ال تجزي نفس عن نفس شیئا وال یقبل منھ َ ً َّ ًَ َ ٌَ َ َ َ ََ َ ِ َ ُ ٌ َْ ُْ ْ ٍْ ِْ َّْ َ ْ َُ َّْ

َیؤخذ منھا عْدل وال ھم ینصرون ُ َُ َ ُ َ ِ ُْ َ َ ٌ ْ ُ َ َوذر الذین {، و١٢٣ًالبقرة ، وأیضا } )٤٨(ْ ِ َّ ِ َ َ
ا  ل نفس بم ھ أن تبس ر ب دنیا وذك اة ال َاتخذوا دینھم لعبا ولھوا وغرتھم الحی َ ُِ ِ ٌْ َ ِ َ َ َ ُ َّ ً ِ ُ ِْ ََ ُ َ ْ َْ ْ ُْ ََّ ِّ َْ َُ َ ً َْ َ َُّ ْ

ُكسبْت لیس لھا من دون هللا ولي وال شفیع وإن تعدل كل عْدل ال ی ِ ٌ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ََّ ٍَ َِ َ َُّ ٌُّ َْ ِْ َْ َ َ َ ّ َ ا َ َؤخذ منھ ِْ ْ َ ْ
انوا  ا ك یم بم یم وعذاب أل ْن حم راب م بوا لھم ش ْأولئَك الذین أبسلوا بما كس ُ ْ َْ ََ ٌ ِّ َِ ْ ِِ ٌ ِ َ ٌ َ ُ ُ َ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ ََ ٍ َ ُ َّ َْ ْ

َیكفرون ُ َُ ْللذین استجابوا لربھم الحسنى والذین لم یستجیبوا {األنعام، و})٧٠(ْ َ ُْ َ ِ ُ ِّ َ ِ ُ َ ِ ِِ َ َْ ْ ْْ َِ َّ ََّ ََ ْ ُ
م م َّلھ لو أن لھ ُ َُ َ ََّ َ وء ْ َك لھم س ھ أولئ دوا ب ھ الفت ھ مع ا ومثل ي األرض جمیع ُا ف ُ ُ ِ ِ ُ َ ُ ِ ً ِ َ ِْ ِ َِ َ َْ ُْ َْ َ َ ْ َْ َ َ ْ

ُالحساب ومأواھم جھنم وبْئس المھاد َُ ِ َ َ َ ِ َ ِْ ِْ َْ َ َُ ََّ ُولو أن للذین ظلموا { ، والرعد} )١٨(ْ َ َّ ََ َ َِّ ِ َ ْ َ
ِما في األرض جمیعا ومثلھ معھ الفتدوا بھ من ِ ُ َ ُ ِ ً ِ َ ِِ ِْ َ َ ْ َْ َ ََ َ ْ َ َ سوء العذاب یوم القیامة وبدا ْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َُ َ َْ ْْ َ

َلھم من هللا ما لم یكونوا یحتسبون َُ ِ َ َ ِ َُ ْ ُ ُ ْ َ َّ ََ ر، و } ِّ و {الزم رم ل ود المج رونھم ی ْ یبص َ ُ ُِ ْْ ْ ُّ َ َ ُ ُ َّ َ َُ
ھ ذ ببنی ْن عذاب یومئ ِیفتدي م ِ َ ٍ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ھ ) ١١(ْ احبتھ وأخی ِوص ِ ِ ِ َ ِ ََ َ ي )١٢(َ یلتھ الت ِ وفص ِ ِ َِّ َ َ َ

ْتؤ ِ ومن في األرض جمیعا ثم ینجیھ )١٣(ِویھ ُ ُ ً ِ َ ِِ َّ َُ ِ ْ َ ْ  المعارج} )١٤(َ
 
 

ًینابیع الھاویة، حسب ھذا النص األبوكریفي لقصة نوح، أیضا الھاجادة تقول   ٢٦: ٦و ٢٥: ٥ 
ور...{نفس القصة،قارن تعبیر القرآن  ار التن ود} ...وف ون٤٠: ھ :  والمؤمن

 .ى أو ھاویة الجحیم حسب األساطیرنور ھاویة الموتت، ربما یقصد بال٢٧
 

وصیة نوح لبنیھ قبل موتھ وردت في األحادیث لكن بصورة شائھة ضبابیة،   ٣٩-٢٠: ٧ 
 راجع موضوع نوح



ام   ٤-٢: ٨  ھ قین ر علی یم عث كتاب بھ عقیدة وأسرار المالئكة الساقطین للسحر والتنج
 }ت وماروتوما أنزل على الملكین ببابل، ھارو{: بن أربكشاد، قارن 

 
ي {: قارن نسبة ھذه القصة لفرعون في القرآن  ٢١-١٨: ١٠  ن ل ِوقال فرعون یا ھامان اب َ ِِ ْ ُْ َ ُ ََ َْ َ َ

ِّصرحا لعل ََّ ً َي أبلغ األسباب َْ َ ْ َْ َْ ُ ِّ أسباب السماوات فأطلع إلى إلھ موسى وإني )٣٦(ُ ِ ِ َِ ََ ِ َ ِ ِ َّ َ َُ ََ َ َّ َ ََ ْ
ن ل ذلَك زی ا وك ھ كاذب ِألظن ِّ ِ ً ِ َُ ُ َ َ ََ ُّ ُ َ د َ ا كی بیل وم ن الس د ع ھ وص وء عمل ون س ُفرع َ َّ َ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ َِّ ُ ِ ِ ُ ُ ِْ

َفرع ْ ٍون إال في تباب ِ َ َِ َّ ِ َ  غافر})٣٧(ْ
 

-١٦: ١٢ و١٧-١٦: ١١ 
٢٢ 

ِوإذ قال إبراھیم ألبیھ {: قارن قصة إبراھیم في القرآن المأخوذة من الھاجادة  ِ َِ َ ُْ َْ ِ َِ َ
ین  ٍآزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراَك وقومَك في ضالل مب ِ ُّ َ ًٍ َِ َ ِ َ َ ِ ِ َْ َ َ َ َ َِّ ًَ ْ ُ َّ َ ري )٧٤(َ ذلَك ن ِ وك ُ ِ َ َ َ

وقنین  ن الم ون م ماوات واألرض ولیك وت الس راھیم ملك َإب َ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ َّ ِ َُ َ َ َْ ُ َُ َ َِ ْ َْ َ ن )٧٥(ِ ا ج َّ فلم َ َّ َ َ
ْعلیھ اللی َّْ َِ ین َ ال ال أحب اآلفل ل ق ا أف َل رأى كوكبا قال ھذا ربي فلم َِ ِ ُّ ِ ِّ َ ً َُ َ ََ َ َّ َ َُ ََ ََ َ َ ا )٧٦(َْ َّ فلم َ َ

ن  ونن م ي ألك م یھدني رب ئن ل ال ل ل ق َرأى القمر بازغا قال ھذا ربي فلما أف َّ َِ ِّ َ ِ ِ َ ِ ِّ َ َ َ ََ َُ ْ ْ َِّ َ ََ َ َّ َ ََ َ ًَ ََ ََ ْ
َالقوم الضالین  ِّ َّ ِ ْ َ م)٧٧(ْ ا رأى الش ْ فلم َّ َ َ َّ َ ا َ ر فلم ذآ أكب ي ھ ذا رب ال ھ ة ق َّس بازغ ََ َ ًُ َ ِّ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ

َأفلْت قال یا قوم إني بريء مما تْشركون  ُ ِ ُِ َّ ِّ ٌَ َ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ إني وجھت وجھي للذي فطر )٧٨(َ ِ ِ ََّ َ َّ َ ِ ْ َْ َُ ِّ ِ
ركین  ن المْش ا م ا أن ا وم ماوات واألرض حنیف َالس َِ ِ ِ َ َ ِ َِّ ُ َ َْ ًْ َ َ ََ َ ھ)٧٩(َْ ھ قوم ُ وحآج ُ َّ َُ ْ َ ال َ َ ق َ

یئا  ًأتحاجوني في هللا وقْد ھدان وال أخاف ما تْشركون بھ إال أن یشاء ربي ش َ َ َ ُ َ َْ ِّ َ َ ِ ِ ِ ُّ ََ َ ََّ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َِّ ََ ّ
ذكرون  ال تت ا أف َوسع ربي كل شيء علم َُ ِ ٍ ِّ َ َ َِّ َُ َ َ َ َ َ ً َّْ ْ ركتم وال )٨٠(َ ا أْش اف م ف أخ َ وكی َْ َْ ُ َ َ ََ ُ ََ ْ َ

ِتخافون أنكم أْشركتم با ُْ َْ َ َ َُ َّ ََ ق ُ ریقین أح أي الف لطانا ف یكم س ھ عل زل ب م ین ا ل ُّ م ََ ُّ ُ ِ ُ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ْْ َْ ً ََ ْ َْ َ ُ َ َ ِّّ َ
َباألمن إن كنتم تعلمون  ُ َ ْ َ ُْ ِ ْ ُِ ِ  األنعام} )٨١(َ

 
َولقْد آتینا إبراھیم رْشده من قبل وكنا بھ عالمین {  ١٥-١٢: ١٢ و٨-١: ١٢  َ َِ ِ ِ ُ ُ ِ َِ َّ َ َُ َ َُ َْ ْ َْ ِ َ ِ إذ قال ألبیھ)٥١(َ ِِ َ َْ َ ھ ِ ِ وقوم ِ ْ َ َ

َما ھذه التماثیل التي أنتم لھا عاكفون  َ َُ ِ َ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ ََّ ُ َ دین )٥٢(َ ا عاب ا لھ ْدنا آباءن الوا وج َ ق َِ َ َ َِ َ َُ َ َ َ
ٍ قال لقْد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبین )٥٣( ِ ْ ْ ُّْ ٍَ َ َ ِ َُ ُُ َ ُ َُ َ َ الحق أم )٥٤(َ ْ قالوا أجْئتنا ب َِ َِّ َ ْ َ َ ِ ُ َ

َأنت من الالعبین  َ َِ ِ َِّ رھن )٥٥(َ ذي فط ماوات واألرض ال م رب الس ل ربك ال ب َّ ق ُ َ ِ ِ َّ ُّ َ ُّ َّ ََ ََ َّ ِ ْْ َ ْ َ َ َ َُ
اھدین  ن الش م م ى ذلك ا عل َوأن َّ َ َِ ِ ِِّ ُ َ َ َ َ وا )٥٦(َ د أن تول نامكم بع دن أص ا ألكی ُّ وت ََّ َُ ََ َ ََ َّ َْ َْ ِ ُِ َ َ َ

َمْدبرین  ِ ِ ْ فجعلھم جذاذا إال كبیرا لھم لعلھم )٥٧(ُ ْ ِ ُْ َ ُ ً ُ ُ َ ََّ َ َّ ََ َّ ِ ً َ َإلیھ یرجعون َ ُ َ ِِ ِْ ْ َ قالوا من )٥٨(َ ُ َ
المین  ھ لمن الظ ا إن َفعل ھذا بآلھتن َ َِ ِ ِ ُ ِ َ ِ ََّ َ َّ َِ ِ َ َ ھ )٥٩(َ ال ل ذكرھم یق ى ی معنا فت الوا س ُ ق ُ ُ َ ِ ََ ُُ َ َْ ُ ُ ْ ً َ ْ َ

ُإبراھیم  ِ َ ْ ھدون ) ٦٠(ِ م یْش اس لعلھ ین الن ى أْع ھ عل َقالوا فأتوا ب ُ ََ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َُّ َ ُ ْ َ الوا )٦١(َ ُ ق َ
َأأنت َ ُ فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم َ ِ َ َ ِ َ ِ َْ ِ َ ِ َ َ َ ْ ِ قال بل فعلھ كبیرھم ھذا فاسألوھم إن )٦٢(َ ْ ْ ِ ُْ َ ُُ ََ ْ َ ََ ُ ُ َ ََ َ َ

َكانوا ینطقون  ُ ُِ َ َفرجعوا إلى أنفسھم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ) ٦٣(َ ُ ُِ ِ ُ َ ََّ ُ َ َْ ْ ُِ َّ َِ ُِ ََ م )٦٤(َُ َّ ث ُ
َنكسوا على رؤوسھم لقْد علمت َ َْ ْ ِِ ِ ُ ُ َِ َُ ون َُ ؤالء ینطق ا ھ َ م َُ ِ َ َ ُ دون من )٦٥(َ ال أفتعب ِ ق َُ ُ ْ َ َ َ َ َ

ركم  ْدون هللا ما ال ینفعكم شیئا وال یض ْ ُِ ُُّ ُ َ ُ َ َِ ََ ً َ ُْ َ َ دون من دون )٦٦(َّ ا تعب م ولم ِ أف لك ُْ َ ُ ٍِّ ُ ِْ َ َ َ ُ َّ ُ
َهللا أفال تعقلون  ُ َِّ ِْ َ َ َ  األنبیاء} )٦٧(َ

 
-١٥: ١٧ و١٤-١٢: ١٥ 

 ١٨ و١٨
ِوإذ ابتلى إ{  َِ َ ْ ِ ِبراھیم ربھ بكلمات فأتمھن قال إني جاعلَك للناس إماما قال ومن َ ِ ِ َ ُ ٍ ِ ُ ُّ َ ِ ََ َ ً َ َ َّ َ ََ َِ ِِ َِّ ُِّ َّ َ َ َ َ ْ

ِذریتي قال ال ینال عھدي الظالم ِ ِ َ ِ َّ َِّّ َْ َ ُ ََ َ  البقرة} )١٢٤(ین ُ

د   ١٠-١: ٢٠  ھ الواح ادة اإلل ھ بعب طوري لبنی راھیم األس ة إلب یة مزعوم ر وص ا ذك ھن
ي إن هللا اصطفى {: الخرافي، قارن ا بن وب ی ھ ویعق َ ووصى بھا إبراھیم بنی َ ْ ْ َْ َ َ َّ َّ ِ َِّ ُِ َ َ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ َُّ ِ

لمون  تم مس وتن إال وأن ال تم دین ف م ال َلك َّ َ ُِّ ُّ ُ ُِ ْ ُ ُ ََ َ َّ َ َ َ ُ ر )١٣٢(َ ھداء إذ حض تم ش َ أم كن َ َ َْ َِ َ ُ ْ ُْ ُ
دي ق َیعقوب الموت إذ قال لبنیھ ما تعبدون من بع َِ َ ِ ُ ِ ِ َ ِ َ َْ ْ َْ ُ َُ َ َ َْ ِ ْ ْ َك ُ ھ آبائ َك وإل د إلھ ِالوا نعب َ َ َ َُ َ ُِ َِ ُ ْ َ ْ

َإبراھیم وإسماعیل وإسحق إلھا واحدا ونحن لھ مسلمون  ُ ً َُ ُ َ َ َِ ُ ِ ً َ ِ ِ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ  البقرة} )١٣٣(ِ
 

 "آخر الزمان"قارن أساطیر أحادیث اإلسالم عن شرور   ٢٠-١٨ و١٤-٩: ٢٣ 

ْ فكیف تتقون إن كفر{: قارن  ٢٥: ٢٣  َْ َ َِ َ َُ َّ َ ًتم یوما یجعل الولدان شیبا َ ِ َ َ ََ َ ْ ِْ ُْ ًْ ْ  المزمل} )١٧(ُ

ة أسطوریین   ١١-٩: ٢٨  قصص الرفائیم والعمالیق سكان فلسطین على اعتبارھم عمالق
ًفي األبوكریفا والھاجادة، شبیھ جدا بتصورات ومزاج أھل الخرافات اآلخرین 

بل اإلسالم لقوم ھ تصور العرب الوثنیین قنالذین تصوروا القدماء كعمالقة وم
تقل  ا مس رب ھن راث الع ن ت رآن، لك ي الق تمر ف ور اس و تص ود، وھ عاد وثم

 ومتطابق لتشابھ عقلیة اإلنسان الخرافي البدائي
 

رآ) عھد إسحاق(و) بعھد یعقو(قارن كتابي   ١٠-٣: ٣١  ي الق وب وما ورد ف ن عن یعق
 ً}فارتد بصیرا{



  مع القرآن واألحاديث أسرار أخنوخ (ِسْفر أخنوخ الثاني)مقارنة لكتاب 
  

يقدَّر تاريخ كتابته بأواخر القرن األول الميالدي، وقد اكتُِشفت أربع شظايا من سفر أخنوخ الثاني (أسرار أخنوخ) باللغة 
، من النسخة أو التنقيح القصير لسفر أسرار أخنوخ ، في منطقة ٤٢ -٣٦القبطية من أول جزئين له، فقرات من اإلصحاحات 

، من مخطوطة تعود إلى ما يتراوح بين القرنين الثامن والعاشر Joost L. Hagenم على يد ٢٠١٢النوبة في مصر سنة 
الميالدي، وقد أُْعِلَن عن ذلك في مؤتمر مخصَّص لألبحاث في أسفار أخنوخ، مما يثبت قَِدم تاريخ كتابته وأصله الشرقي، 

ه يهودي مصري في اإلسكندرية، وقد فهو أقدم من تاريخ المخطوطة القبطية بكثير حسب تحليل لغته ومحتواه، غالبًا كتب
ر باحثون إلغاء اسم (أخنوخ الُسالفي) في حقه لثبوت أصل أقدم  ُكتَِب على األرجح في األصل بالجريكية (اليونانية)، وقد قرَّ

 شرقي له، فكتبوا عن ذلك تحت عنوان (لم يعد سالڤيا فقط).
  

Liudmila Navtanovich, ‘The provenance of 2 Enoch: A philological perspective – A response to C. Bttrich’s 
paper “The ‘Book of the Secrets of Enoch’ (2 En): Between Jewish origin and Christian transmission – An 
overview”’, in: Orlov, Boccaccini & Zurawski, New perspectives on 2 Enoch, 69-82: 80. 
 
On a web page entitled “No Longer Slavonic Only: 2 Enoch Attested in Coptic from Nubia,” the Enoch 
Seminar reports the discovery of four fragments of 2 Enoch by Joost L. Hagen. The fragments come from chapters 
36-42, a transitional passage between the first two of the three major parts of 2 Enoch, and are likely to be dated 
between the eighth and the tenth centuries. The fragments represent the shorter recension as known from the 
Slavonic version.   
 
New Perspectives on 2 Enoch – No Longer Slavonic Only, Andrei Orlov, Gabriele Boccaccini, Jason Zurawski 

  
  ، نقرأ: خالل زيارة أخنوخ للسماء الثالثة  A and Jالنسختين  ،٤ - ٣: ٨ في أسرار أخنوخ

  
وتلك (وفي وسطها (األشجار) شجرة الحياة، عند المكان الذي يمكث (أو يرتاح) فيه الرب خالل ذهابه إلى الفردوس. 

جمالها وروعة رائحتها، وهي أكثر جماًال من أي شيء مخلوق مما يوَجد. ومن كل جهاتها الشجرة ال يمكن وصفها من جهة 
كان لها مظهر ذهبي وقرمزي، وكشكل النار. وهي تغطي كل الجنة. وفيها أشياء من كل أشجار البساتين وكل الفواكه. 

وغير القابل للفساد، ويخرج منها نهران،  وجذرها في الجنة عند المخرج المؤدي إلى األرض. وتقع الجنة بين القابل للفساد
  )أحدهما مصدر للعسل والحليب، واآلخر ينتج البلسم والخمر، وهي تنقسم إلى أربعة أجزاء...إلخ.

  
  التي يمكث تحتها الرب خالل مشيه في الجنة. ،: وشجرة الحياة في ذلك المكاناختالف يسير Aفي النسخة 

  
 انظر:

James Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, part 1, p.114- 115  
  

  حلول روح القدس على شجرة الحياة: عن، ٤٥اإلصحاح قارن مع القصة التي ذكرناها في رؤيا بولس 
  

إلى الفردوس ورأيت أصل األنهار، وأومأ المالك لي وقال لي: "انظر_قال_هؤالء األنهار، إذ هذا هو نهر فيشون المحيط .... وتبعُت المالَك بسرعة روح القدس، ووضعني في الفردوس وقال لي: "هذا هو الفردوس، حيث أثم آدم وحواء." ودخلت 



  .....".الروح تتدفق األنهار من هذه الشجرة عندما تتنفسمرئية، رفت روح الرب على المياه، لكن منذ أن_بأمر الرب_ظهرت السماء واألرض حل الروح على هذه الشجرة، ولذا "يا سيد، أهذه الشجرة ما يجعل األنهار تتدفق؟" وقال لي: "ألن في البدء، قبل أن تُْظهََر السماُء واألرُض، وكل األشياء غير روح تتدفق األنهار، وقلت: األنهار، ومنها كان أصل األنهار األربعة، وحلت روح الرب على تلك الشجرة، وعندما تتنفس الآشور، وهذا اآلخر هو الفرات الذي يسقي بالد ما بين النهرين." ودخلُت ُقُدماً ورأيت شجرة مغروسة، من أصولها تتدفق لمحيط بجميع أرض مصر وإثيوبيا، وهذا اآلخر هو حداقل الجاري أمام بجميع أرض الحويلة. وهذا الثاني هو جيحون ا
  
ْدَرةَ َما يَْغَشى} [النجم: أن هذا هو المقصود من قول القرآن  وقلتُ     ]١٣{... إِْذ يَْغَشى الّسِ
  

  الثلج والبرد في مخازن في السماء
  

 :A and Jمن النسختين  ٦ -٥أسرار أخنوخ  بحسب خرافة ِسْفر الندى والثلج والبََرد في السماء األولىيرى أخنوخ 
وأرياني خزانات السحب التي  ١ ٦.  أرياني مستودعات الثلج والجليد والمالئكة الرهيبة التي تحفظ هذه المستودعاتو ١ ٥

منها يرتفع ويخرج، وأرياني مستودعات الندى الشبيه بزيت الزيتون، والمالئكة الذين يحفظون مستودعاتهم، وكان منظرهم 
  ر األرض.شبيًها بكل زهو

  
  القول المنسوب إلى أخنوخ األسطوري:  ١٠: ٤٠  J and A النسختينفي أسرار أخنوخ  وفي

  
وكتبُت خزائَن الثلج ومخازن الجليد، والرياح الباردة. والحظت كيف _بناًء على الموسم_ يمأل القائمون عليها الُسُحَب  ١٠(

  )بها، وال تفرغ خزائنُهم.
  

  :ثيوبي)اإل( قارن مع ِسْفر أخنوخ األول
  
رأيت فيها  ٢ومضيت من هناك إلى الشمال، إلى أطراف األرض. فرأيت فيها آية رائعة جميلة في أطراف الكون.  ١ ٣٤ 

أبواب السماء مفتوحة في السماء، وعددها ثالثة، من كّلٍ منها تخرج رياح الشمال التي تنفخ الصقيع والبََرد والثلج والضباب 
  حينما تخرج من باب فهي مؤاتية. وحينما تخرج من البابين اآلخرين تنفخ بعنف فتتأذَّى األرض.   ٣والندى والمطر. 

  
ومضيت من هناك إلى الجنوب، إلى أطراف األرض. فرأيت فيها ثالثة أبواب للسماء مفتوحة خرجت منها رياح  ١ ٣٦

  الجنوب والندى والمطر. ...إلخ
  

  من أخنوخ اإلثيوبي: ٢١ –٢٠: ٦٠وفي 
  
مسكن روح الندى في أطراف السماء. يَُضمُّ إلى خزانات المطر. يأتي (الندى) في الشتاء والصيف وينضم سحابُه إلى  ٢٠(

اَن ويُخِرجون المطر.  ٢١الغمام بحيث يعطي الواحُد اآلخَر.   انَه، يأتي المالئكة ويفتحون الخزَّ وحينما يَتُرُك روُح المطِر خزَّ
  ...إلخ)

  
إِذَا أَْعَطى قَْوالً تَُكوُن َكثَْرةُ ِميَاٍه فِي السََّماَواِت، ١٣( ١٣: ١٠إرميا  ، في)القانوني اليهودي الكتاب المقدس(التاناخ  وفي

يَح ِمْن َخَزائِنِِه.   )َويُْصِعُد السََّحاَب ِمْن أَقَاِصي األَْرِض. َصنََع بُُروقًا ِلْلَمَطِر، َوأَْخَرَج الّرِ
  



  :مع القرآن قارن
  

َ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخَاللِ  {أَلَمْ  َّ ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن تََر أَنَّ  ِه َويُنَّزِ
ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ فِي َذِلَك لَِعْبَرةً  بََرٍد فَيُِصيُب بِِه َمْن يََشاُء َويَْصِرفُهُ َعْن َمْن يََشاُء يََكادُ  َّ َسنَا بَْرقِِه يَْذَهُب بِاْألَْبَصاِر يُقَلُِّب    ]٤٤ِألُوِلي اْألَْبَصاِر} [النور: 

  
  قال الطبري في تفسيره:

  
ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِيَها ِمْن بََرٍد} [النور:  ُل ِمَن ] قِ ٤٣َوقَْولُهُ: {َويُنَّزِ َ يُنَّزِ َّ يَل فِي َذِلَك قَْوَالِن: أََحُدُهَما: أَنَّ َمْعنَاهُ: َوأَنَّ 

ْن ِهَي ِمْن بََرٍد، َكَما يُقَاُل: ِجبَاٌل مِ  السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِي السََّماِء ِمْن بََرٍد، َمْخلُوقَةٌ ُهنَاِلَك َخْلقُهُ. َكأَنَّ اْلِجبَاَل َعلَى َهذَا اْلقَْوِل،
ُل ِمَن السََّماِء قَْدَر ِجبَاٍل ، َوأَْمثَاَل ِجبَاٍل ِمْن بََرٍد إِلَى ا َ يُنَّزِ َّ ْألَْرِض، َكَما يُقَاُل: ِعْنِدي بَْيتَاِن تِْبنًا ، ِطيٍن. َواْلقَْوُل اْآلَخُر: أَنَّ 

  التِّْبنِ  َواْلَمْعنَى: قَْدَر بَْيتَْيِن ِمَن التِّْبِن، َواْلبَْيتَاِن لَْيَسا ِمنَ 
  

  الرعد عليه مالك راعٍ أو قوة إلهية
  

ْلُت قعقعة الرعد وروعة البرق، ورأيت القائمين عليهما، ( : A and Jفي النسختين  ١٠: ٤٠في أسرار أخنوخ  وسجَّ
السحب بعنف والمسارات التي تصعد فيها بمقياس. فهم [المالئكة] يُصِعدونها بمقياس، وبسلسلة يُنِزلونها، بحيث ال يدفعون 

  )شديد بتسبب في هالك ما هو على األرض.
  

ى كما اإلثيوبي( ٢٢ -١٣: ٦٠ األول أخنوخ سفر وفي  في منها شذرات وجدنا مفقودة آرامية عبرية أصوالً  له أن ولو يُسمَّ
  :)الميالدي األول القرن من التي قمران مخطوطات

  
فللرعد  ١٤بحيث إن البرق يلمع (أوًال) ويُْسَمُع بعَده ما يلي. وأراني الرعوَد؛ حين تحدث يحصل دوًما انفصاٌل،  ١٣(

مواضُع راحٍة، ويُْسَمح له أْن يتأنَّى ليُسَمع صوتُهُ. ولكن الرعد والبرق ال ينفصالن أحدهما عن اآلخر. فكالهما يحركهما 
وقفة وانفصاًال عادًال بينهما وحين يلمع البرق، يعطي الرعُد صوتًا، ولكن الروح يجعل  ١٥روٌح واحٌد فال ينفصالن. 

هان حسب مختلف مناطق األرض.   (مقياس أزمانهما هو من رمل)، ويمسكهما بلجام، فيعودان بقوة الروح وهكذا يتوجَّ
  

ع على كل جبال األرض. ١٦ هُ البحر ويتوزَّ . وقوة البحر كبيرة بحيث يقوُدهُ هللاُ بلجاٍم. هكذا يتوجَّ   روح البحر َذَكٌر وقويٌّ
  

وما يخرج منه يشبه وروح الجليد تهدئة قوة هللا. له مالك وحده.  ١٨روح الثلج هو مالك. وروح البََرد هو مالك مؤاٍت.  ١٧
  دخانًا ويَُسمَّى الصقيَع.

  
ان هو وحده، ألن مجيئه  ١٩ انها، ولكن له خزَّ  الشتاء في والظلمة، النور في بهاًء، مليءٌ روح الغمام ال يقاسمها خزَّ

 الشتاء في الندى يأتي. المطر خزانات إلى يَُضمُّ . السماء أطراف في مسكنه الندى روح ٣٠.  مالكٌ  يجمعه والذي والصيف،
انَه، المطرِ  روحُ  يترك وحينما ٢١. اآلَخر أحدهما يعطي بحيث الغمام إلى سحابه وينضم والصيف  ةالمالئك يأتي خزَّ
انَ  ويفتحون  في هو الذي العلّيِ  من يأتي اليابسة طعام ألن الياسبة، لسكان معدَّة فالمياه ٢٢ إلخ....المطر ويُْخِرجونَ  الخزَّ
  ).المالئكة به يهتمّ  للمطر كيل هناك لهذا السماء،

  
  قارن مع القرآن:

  



ْعُد  َواِعَق {ُهَو الَِّذي يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا، َويُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل. َويَُسبُِّح الرَّ بَِحْمِدِه، َواْلَمَالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه، َويُْرِسُل الصَّ ِ، َوهَُو َشِديُد اْلِمَحاِل} [الرعد:  َّ   ]١٣فَيُِصيُب بَِها َمْن يََشاُء، َوُهْم يَُجاِدلُوَن فِي 
 

ر الرعد على نحو عجيب ككائن واعٍ في النصوص األبوكريفية التي أوردتُها   وفي نصوص األحاديث. هنا يتبدَّى تصوُّ
  

وفي التقليد اليهودي الربيني الخاص باألحبار يوجد دعاء من ضمن الصلوات واألدعية يقال عند رؤية المطر والرعد 
(ترجمة  ، (عند رؤية النجوم المقذوفة الخاصة بالبرقMishna Berurah 227: 1 فيوصي التلمود في المشنةوالبرق: 

(البركة): "مباَرٌك الذي تمأل  التسبيحة، وعند سماع الزالزل والرعد والعواصف ينبغي ترديد أخرى: الُشُهب أو الُمذنَّبات]
  Jewish encyclopedia/ Lightning, Benediction onوانظر: قوته وجبروته العالم". 

  
  :Berakhot 54a  )ةالصلوات واألدعي ي:أ(أو براكوث  وفي براخوت

  
عندما يرى المرُء أحداثًا طبيعية رائعة ينبغي عليه ترديد تسبيحة..إلخ فألنَّ الرعَد والعواصف والبرق تجلِّياٌت لقوة الخالق، 

َد: "مباَرٌك... من تمأل قوتُهُ وجبروتُهُ العالََم"  فإن على المرء أن يَُرّدِ
  

  :Berakhot 59aبراخوت وفي 
  

 "يا َمْن تَمأل قوتُهُ وجبروتُهُ العالَم": يَُردَّدَ  ينبغي على المرء أنْ  نتعلم من المشنة أنه عند حدوث الرعد
  

  و كما قرأت صيغته عند اليهود في صلواتهم: 
  

  "مباَرٌك أنَت، أيها الربُّ إلَهنا، يا ملَك العالَِم، يا من تمألُ قوتَُك وجبروتَُك العالََم"
  

  وراتو ماليه ُعُولَْم"ڤكوهو أُُو جي-شيُعُولَم، - "باروخ أَت أدوناي إلوهينو، ميليخ ها
  .עֹוָלם ָמַלא ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשֹּכחֹו، ָהעֹוָלם ֶמֶל ֵהינּו-אֱ '، ה ַאָּתה ָּברּו

  
"Blessed are you, Lord our God, King of the universe, whose power and strength fill the world" 

  
م عند اليهود التقليديين. ِشم (االسم)-يقولها بعضهم مع كلمة ها  بدًال من كلمات أدوناي، ألن نطق وكتابة اسم هللا يهوه محرَّ

  وليس الهاجادة. والليتورجيَّات) Halakhaتصنيف الطقوس والشعائر (الهاالخة  هذا يدخل في
  

  :واألدعية خوفًا منه في تفسيرهم الرعد كغضب إلهيالمسلمين الخرافية غير العلمية  من تصورات قدماء
  

بَْيرِ  عن َماِلكٍ  ْعُد (عن أبيه) َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن الزُّ ْعَد تََرَك اْلَحِديَث، َوقَاَل: ُسْبَحاَن الَِّذي يَُسبُِّح الرَّ ؛ أَنَّهُ َكاَن إِذَا َسِمَع الرَّ
 نَّ هَذا لََوِعيٌد ِألَْهِل اْألَْرِض َشِديٌد.بَِحْمِدِه َواْلَمالَئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه. ثُمَّ يَقُوُل: إِ 

 
))، ومن طريقه البخاري في ((األدب المفرد)) ٢٦ب القول إذا سمعت الرعد (-١١ك الكالم، -٥٦إسناده صحيح موقوف: أخرجه مالك في ((الموطأ)) ( )، والخرائطي في ٣٨٦، وأبو داود في ((الزهد)) (في الدعاء عن طريق معن ٢٩٢٠٥ )٢١٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (١١١٣)، وأحمد في ((الزهد)) (٧٢٣(



) رواه مالك عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عبد هللا ٣٦٢/ ٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧٨٣)، وأبو الشيخ في ((العظمة)) (٥٦١((المكارم)) (
 في الجامع. ٢٠٩٤وأبو مصعب الزهري، .وقوفقلت: وهذا إسناد صحيح، لكنه م .بن الزبير به

)، والحافظ ٢٦٢( تنبيه: سقط من ((موطأ يحيى بن يحيى)) ذكر عبد هللا بن الزبير، وقد رواه الناس عن مالك بإثباته، وصحح إسناده النووي في ((األذكار))  .)٢٨٥/ ٤ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) (
) حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبيه عن ٣٦٠/ ٧قال الطبري في ((تفسيره)) ( .لكن بإسناد ضعيف قلت: وقد ورد هذا الذكر مرفوعا ْعَد قَاَل: سُْبَحاَن م-رجل عن أبي هريرة رفع الحديث  ْعُد بَِحْمِدِه)).    : ((أَنَّهُ َكاَن إِذَا َسِمَع الرَّ  .ثقات، لوال الرجل المبهم قلت: وهذا إسناد رجالهن يَُسبُِّح الرَّ

  ).٥٢٧وفي الباب عن عبيد هللا بن أبي جعفر مرسال: أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (
  

ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، قَاَل: َحدَّثَنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّثَنَا اْلَحَكمُ  َّ ثَنِي َسْعُد ْبُن َعْبِد  ِرَمةَ، قَاَل: َكاَن اْبُن  ْبُن أَبَاَن، َعْن ِعكْ َحدَّ
ْعَد قَاَل:  اِعي «قَاَل: َوَكاَن يَقُوُل: » ُسْبَحاَن الَِّذي َسبَّْحَت لَهُ «َعبَّاٍس إَِذا َسِمَع الرَّ ْعَد َملٌَك يَْنِعُق بِاْلغَْيِث َكَما يَْنِعُق الرَّ إِنَّ الرَّ

  »بِغَنَِمهِ 
  

) من طريق الحكم قال: حدثني عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت ٣٦٠/ ٧)، والطبري في ((تفسيره)) (٧٢٢(إسناده حسن: أخرجه البخاري في ((األدب المفرد)) 
 ...الرعد

)، أخرجه سعيد بن ٢٨٦/ ٤) وحسن إسناده ابن حجر كما في ((النتائج)) (٥٦٩/ ١)، الميزان (٣٨٥/ ٢قلت: وإسناده حسن، الحكم بن أبان صدوق له أوهام (التهذيب (
 .) نا مهدي بن ميمون، عن غيالن بن جرير عن ابن عباس١١٦٤في ((تفسيره)) ( منصور

 .قلت: سنده رجاله ثقات، لكنه منقطع فيما يظهر بين غيالن بن جرير وابن عباس وهللا أعلم
  

ْعَد قَاَل : ُسْبَحاَن َمْن َسبَّْحت لَهُ.َحدَّثَنَا َوِكيٌع ، َعن ُسْفيَاَن ، َعِن اْبِن َطاُووس ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َكاَن إَذا َسِمَع    الرَّ
  

، ٢٩٨٢٢ )٢١٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٠٠٥/ ٨٩/ ١١)، وعبد الرزاق (٣٨٤/ ٤٣/ ٢)، وفي ((السنن)) (٢٥٣/ ١إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في ((األم)) (
) وغيرهم. ٣٦٢/ ٣)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٤يم في ((حلية األولياء)) ()، وأبو نع٩٨٣)، والطبراني في ((الدعاء)) (٣٦٠/ ٧والطبري في ((تفسيره)) (

  (٢٦٣وصحح إسناده النووي في ((األذكار)) (
 

األَْسَوُد النََّخِعيُّ اْبُن يَِزيَد ، إَذا َسِمَع اَن َحدَّثَنَا َماِلُك ْبُن إْسَماِعيَل ، َحدَّثَنَا يَْعلَى ْبُن اْلَحاِرِث قَاَل : حدَّثََنيِه َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد قَاَل : كَ 
ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه. ْعَد قَاَل : ُسْبَحاَن الَِّذي يَُسبُِّح الرَّ   الرَّ

  
 .(٩٨٤)، والطبراني في ((الدعاء)) (٣٦٠/ ٧)، والطبري في ((تفسيره)) (٢١٦/ ١٠إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (

 .): هذا موقوف صحيح٢٨٦/ ٤قلت: وإسناده صحيح مقطوعا به على األسود. قال الحافظ كما في ((الفتوحات الربانية)) (
  

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد ْبِن َجابٍِر ، َعِن اْبِن أَبِي َزَكِريَّا قَاَل : َمْن َسمِ  ْعِد َحدَّثَنَا اْبُن ُمبَاَرٍك ، َعْن َعْبِد الرَّ فَقَاَل : ُسْبَحاَن هللاِ َع َصْوَت الرَّ
  بَِحْمِدِه لَْم تُِصْبهُ َصاِعقَةٌ.

  
) ١٥٠/ ٥)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٧٨٥)، وأبو الشيخ في ((العظمة)) (٣٦٠/ ٧، والطبري في ((تفسيره)) (٢٩٨٢٣ )٢١٥/ ١٠إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (

 .بأسانيد صحيحة
  

  هذه األدعية الخرافية:بعض بعد ذكر  ٢٠البقرة :قال الطبري في تفسيره للنص أو اآلية 
  

ْعَد: ِريٌح تَْختَنُِق تَْحَت السََّحاِب، فَتََصاَعُد فَيَُكوُن ِمْنهُ َذِلَك الصَّْوتُ    َوقَاَل آَخُروَن: إِنَّ الرَّ
  

لظواهر الفيزيائية على األقل. ونعلم في عصور العلم رغم أنه تفسير وهمي خاطئ، لكنه محاولة لفهم طبيعي فيزيائي ل
  وقال الطبري: الحديثة أن ما يحدث هو تفريغ كهربائي بين السحب يصنع البرق وصوت الرعد.

  



، قَاَل:  بَْيِريُّ يُح "ُكْنُت ِعْنَد أَبِي اْلَجلَِد، إِْذ َجاَءهُ َرُسوُل اْبِن َعبَّاٍس بِِكتَاٍب إِلَْيِه، فََكتََب إِلَْيِه: " َكتَْبَت تَْسأَلُ َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن أَبِي َكثِيٍر، قَاَل: " ِذْكُر َمْن قَاَل َذِلَك َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن إِْسَحاَق، قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو أَْحَمَد الزُّ ْعُد: الّرِ ْعِد، فَالرَّ   نِي َعِن الرَّ
  

ثَنِي إِْبَراهِ  ِ، قَاَل: َحدَّثَنَا ِعْمَراُن ْبُن َمْيَسَرةَ، قَاَل: َحدَّثَنَا اْبُن إِْدِريَس، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َحدَّ َّ اْلفَُراِت، َعْن أَبِيِه، قَاَل َكتََب يُم ْبُن َعْبِد 
ْعُد: ِريٌح  ْعِد، فَقَاَل: " الرَّ   " اْبُن َعبَّاٍس إِلَى أَبِي اْلَجْلِد يَْسأَلُهُ َعِن الرَّ

  
 ١٨: ٧٧ المزمورانظر والرعد موجود أيًضا في أدبيات التاناخ (كتاب اليهود المقدس، التوراة وملحقاتها)،  الخلط بين الريح

ْوبَعَِة.١٨(    ....)َصْوُت َرْعِدَك فِي الزَّ
  

وتوجد محاوالت في براكوت من أحبار اليهود لتفسير الكوارث الطبيعية بعضها حاول عمل تفسير فيزيائي وإن تكن خاطئة 
   لكنها تسحتق االحترام كمحاوالت الستعمال العقل وأخرى تفسيرات دينية خرافية. 

  
لمالئكة يقومون على السحب والرعد لتصورات بعض األحاديث اإلسالمية أيًضا مشابه في أسرار أخنوخ  النص هذاو

  روى مسلم:والبرق، ف
  

 ْبُن َهاُروَن ، َحدَّثَنَا َعْبُد اْلعَِزيِز َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب ، َواللَّْفُظ ألَبِي بَْكٍر ، قَاالَ : َحدَّثَنَا يَِزيدُ  -٧٥٨٢
ُ َعلَ  ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعنْ  َّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل : بَْينَا َوْهِب ْبِن َكْيَساَن ، َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر اللَّْيثِّيِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعِن النَّبِّيِ َصلَّى 

ةٍ ، فَإَِذا َرُجٌل بِفَالَةٍ ِمَن األَْرِض ، فََسِمَع َصْوتًا فِي َسَحابٍَة : اْسِق َحِديقَةَ فُالٍَن ، فَتَنَ ى َذِلَك السََّحاُب ، فَأَْفَرَغ َماَءهُ فِي َحرَّ َراجِ قَِد اْستَْوَعبَْت َذِلَك اْلَماَء ُكلَّهُ ، فَتَتَبََّع اْلَماَء ، فَإَِذا َرُجٌل قَائٌِم فِ حَّ ُل اْلَماَء بِِمْسَحاتِِه ، فَقَاَل َلهُ : َشْرَجةٌ ِمْن تِْلَك الّشِ ي َحِديقَتِِه يَُحّوِ
َم تَْسأَلُنِي َعِن اْسِمي ؟ فَقَاَل : إِنِّي ا َعْبَد هللاِ َما اْسُمَك ؟ قَاَل : فُالٌَن ، ِلِالْسِم الَِّذي َسِمَع فِي السََّحابَِة ، فَقَاَل لَهُ : يَا َعْبَد هللاِ لِ يَ 

ا إِْذ قُْلَت َهذَا ، فَإِنِّي َسِمْعُت َصْوتًا فِي السََّحاِب الَِّذي َهَذا َماُؤهُ َيقُوُل : اْسِق َحِديقَةَ فُالَ  ٍن ، ِالْسِمَك ، فََما تَْصنَُع فِيَها ؟ قَاَل : أَمَّ
  .أَْنُظُر إِلَى َما يَْخُرُج ِمْنَها ، فَأَتََصدَُّق بِثُلُثِِه ، َوآُكُل أَنَا َوِعيَاِلي ثُلُثًا ، َوأَُردُّ فِيَها ثُلُثَهُ 

  
  ورى أحمد بن حنبل:

  
، َوَكانَْت َلهُ َهْيئَةٌ َرأَْينَاهُ ِعْنَد َحَسٍن، َعْن بَُكيْ  َحدَّثَنَا أَبُو - ٢٤٨٣ ِر ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد أَْحَمَد، َحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن اْلَوِليِد اْلِعْجِليُّ

ْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا: يَا أَبَا اْلقَاِسِم إِنَّا نَْسأَلَُك َعْن َخْمَسِة ْبِن ُجبَْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: أَْقبَلَْت يَُهوُد إِلَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ 
، َعَرْفنَا أَنََّك نَبِيٌّ َواتَّبَْعنَاَك، فَأََخذَ َعلَْيِهْم َما أََخَذ إِْسَرائِي وُل َوِكيٌل، ُل َعلَى َبنِيِه، إِْذ قَالُوا: هللاُ َعلَى َما َنقُ أَْشيَاَء، فَإِْن أَْنبَأْتَنَا بِِهنَّ

: أَْخبِْرنَا َكْيَف تَُؤنُِّث اْلَمْرأَةُ، َوَكْيَف تُْذِكُر قَاَل: " َهاتُوا " قَالُوا: أَْخبِْرنَا َعْن َعالَمِة النَّبِّيِ، قَاَل: " تَنَاُم َعْينَاهُ، َوال َينَاُم قَْلبُهُ " قَالُوا
ُجِل آنَثَْت " قَالُوا: أَْخبِْرنَا َما َحرَّ ؟ قَاَل: " يَْلتَِقي اْلَماَءاِن، فَإَِذا َعَال َماُء ا ُجِل َماَء اْلَمْرأَةِ أَْذَكَرْت، َوإِذَا َعَال َماُء اْلَمْرأَةِ َماَء الرَّ َم لرَّ

قَاَل أَبِي: " قَاَل بَْعُضُهْم: يَْعنِي  -َوَكذَا  إِْسَرائِيُل َعلَى نَْفِسِه ؟ قَاَل: " َكاَن يَْشتَِكي ِعْرَق النََّسا، فَلَْم يَِجْد َشْيئًا يُالئُِمهُ إِال أَْلبَاَن َكذَا
بَِل "  ْعُد ؟ قَاَل: " َملٌَك ِمْن َمالئَِكِة هللاِ عَ  -اْإلِ َم لُُحوَمَها "، قَالُوا: َصَدْقَت، قَالُوا: أَْخبِْرنَا َما َهَذا الرَّ زَّ َوَجلَّ ُمَوكٌَّل بِالسََّحاِب فََحرَّ

ْوُت الَِّذي نَْسَمعُ مِ  -أَْو فِي يَِدِه  -بِيَِدِه  ؟ قَاَل: "  ْخَراٌق ِمْن نَاٍر، يَْزُجُر بِِه السََّحاَب، يَُسوقُهُ َحْيُث أََمَر هللاُ " قَالُوا: فََما َهَذا الصَّ
  ....إلخَصْوتُهُ " قَالُوا: َصَدْقتَ 

  
في حين ضعَّفه محققو طبعة الرسالة للمسند بقيادة راجع كالمي عن هذا الحديث وتصحيح الشيخ العالمة أحمد شاكر له في تحقيقه لمسند أحمد، 

، انظر موسوعة القبر المحفور لإلسالم/ باب الخرافات وتهربوا منه نظًرا لخرافاته ومنافاته للعلم والعقل معًا الشيخ شعيب األرنؤوط
  .٦٠والخزعبالت/ ص 

  
  
  



  ميزان األعمال يوم القيامة
  
ه قلَبه بخبٍث اتجاه أي شخص، بل يساعد المهانين  ٥: ٤٤ J النسخةأسرار أخنوخ في و (طوبى للشخص الذي ال يوّجِ

، ويُْنِهُض المسحوقين، ويتعامل بشفقة مع المحتاجين. ألنَّ في يوم الدينونة (الِديِِن) العظيم (من هم في القضاء) والُمدانين
أْي أنَّ كلٌّ منها سوف يُُوَزُن في الميزان،  .سيكون كل وزٍن وكل قياٍس وكل كفوف الموازين عادلة كما تكون في السوق

 ◌ٌ ٌ◌ [شخٍص] سوف يقف في السوق، وكلٌّ سوف يَْعِرُف مقداَرهُ، وبما يتوافق مع القياس (الوزن) سوف يتلقى كلُّ وكلُّ
 [شخٍص] جزاَءهُ.

  
ترجمة بولس فغالي ، وانظر XLIV،  ١٥٧، ص ٣، ج)كتابات ما بين العهدين(انظر ترجمة موسى ديب الخوري للنص في 

  الرائعة في كتابه (أخنوخ سابع اآلباء).
  

طوبى لمن يوجه قلبه اتجاه كل شخص، كمساعدة المدانين، وتقديم العون (أقل دقة في نصها، وفيها:  Aالمخطوطة 
مكتوب.  للمسحوقين، وبإعطاء المحتاجين. ألن في يوم الدينونة العظيمة كل ميت من البشرية سوف يُْبعَُث عن طريق سجل

طوبى لمن سيظهر قياُسه سليًما ولمن سيكون وزنه سليًما وموازينه سليمة! ألن في يوم الدينونة العظيمة سوف يُْكَشُف كل 
مقياس (مقدار) وكل وزن وكل ميزان في السوق، وسوف يدرك كل واحٍد مقداَره، ووفقُا للقياس (أو الوزن)، سوف يتلقََّى 

  )كلٌّ جزاَءه.
 

   السوق كناية عن يوم القيامة والحساب الخرافي.هنا مالحظة: 
  

(ألن كل األشياء سوف تُوَزُن في الموازيِن وتُْكَشُف من الكتب في يوم الدينونة  ١٥: ٥٢ Jوفي أسرار أخنوخ، النسخة 
  )العظيمة.

  
في يوم الدينونة (كل هذا سوف يصير معروفًا في الموازين في الكتاب : أو ترجمة أقل دقة صيغة مختلفة Aوفي النسخة 

  العظيمة.)
  

  قارن مع القرآن:
  

) َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما َكانُوا ٨( {َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
  ]٩ -٨} [األعراف: )٩بِآيَاتِنَا يَْظِلُموَن (

  
َدٍل أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسِبيَن} [األنبياء: {َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فََال تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َوإِْن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْ 

٤٧[  
  

  ]١٠٥َوِلقَائِِه فََحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فََال نُِقيُم لَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنًا} [الكهف:  {أُولَئَِك الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َربِِّهمْ 
  

  ونصوص األحاديث عن وزن أعمال البشر وتارة البشر أنفسهم كثيرة في كتب الحديث عند السنة والشيعة االثناعشرية.
  
  
  



  برد أو زمهرير جهنم
  

(...وليس هناك ضوء هناك، وتتقد نار سوداء إلى األبد، وهناك نهر ناري يتدفق على  J، النسخة ٢: ١٠ أسرار أخنوخفي 
د.   كل المكان، نار هنا، وثلج مجّمد هناك، فهي تحرق وتجّمِ

  
  قارن مع ما رواه البخاري:

  
ْهِرّيِ، قَاَل:  - ٣٢٦٠ ْحَمِن، أَنَّهُ َسِمَع أَبَا ُهَرْيَرةَ َرِضَي َحدَّثَنَا أَبُو اليََماِن، أَْخبََرنَا ُشعَْيٌب، َعِن الزُّ َحدَّثَنِي أَبُو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم " اْشتََكِت النَّاُر إِلَى َربَِّها فَقَالَْت: َّ ُ َعْنهُ، يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل  َها ِبنَفََسْيِن: َرّبِ أََكَل بَْعِضي بَْعًضا، فَأَِذَن لَ  َّ
ْمَهِري ، َوأََشدُّ َما تَِجُدوَن ِمَن الزَّ ْيِف، فَأََشدُّ َما تَِجُدوَن ِمَن الَحّرِ تَاِء َونَفٍَس فِي الصَّ   ِر "نَفٍَس فِي الّشِ

  
ْصلَْونََها َفبِئَْس اْلِمَهاُد َهَذا {َهَذا َوإِنَّ ِللطَّاِغيَن لََشرَّ َمآٍب َجَهنََّم يَ وروى الطبري في تفسيره من اآلراء في تفسير النص اآلية 

ُهْم َصالُوا النَّاِر قَالُوا بَْل أَْنتُْم َال َمْرَحبًا بِكُْم فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغسَّاٌق َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج َهَذا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمعَُكْم َال َمْرَحبًا بِِهْم إِنَّ 
  ] ٥٦ا فَبِئَْس اْلقََراُر} [ص: أَْنتُْم قَدَّْمتُُموهُ لَنَ

  
ةَ، َعنْ  ّيِ، َعْن ُمرَّ ْحَمِن، قَاَل: ثنا ُسْفيَاُن، َعِن السُّّدِ ُد ْبُن بَشَّاٍر، قَاَل: ثنا َعْبُد الرَّ ِ {َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج}  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َّ َعْبِد 

ْمَهِريرُ «] قَاَل: ٥٨[ص:  ِ، بِِمثِْلِه  َحدَّثَنَا اْبنُ » الزَّ َّ ةَ، َعْن َعْبِد  ّيِ، َعْن ُمرَّ بَشَّاٍر، قَاَل: ثنا يَْحيَى، قَاَل: ثنا ُسْفيَاُن، َعِن السُّّدِ
ِ بِ  َّ ْن أَْخبََرهُ َعْن َعْبِد  ّيِ، َعمَّ ْمَهِريرِ ِمثِْلِه، إِالَّ َحدَّثَنَا أَبُو ُكَرْيٍب، قَاَل: ثنا ُمعَاِويَةُ، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن السُّّدِ    أَنَّهُ قَاَل: َعَذاُب الزَّ

  
 ِ َّ ةَ اْلَهْمَدانِّيِ، َعْن َعْبِد  ّيِ، َعْن ُمرَّ ٌد قَاَل: ثنا أَْحَمُد، قَاَل: ثنا أَْسبَاٌط، َعِن السُّّدِ ْمَهِريرُ « ْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل: َحدَّثَنَا ُمَحمَّ   »ُهَو الزَّ

  
  وقال القرطبي في تفسيره:

  
} أراد وأنواع من العذاب أَُخر ، ومن جمع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناسا فجمع َخرُ {َوأُ ومن قرأ 

الختالف األجناس. أو على أنه جعل لكل جزء منه زمهريرا ثم جمع كما قالوا : شابت مفارقه. أو على أنه جمع لما في 
رير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في قوله : {َهَذا فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم الكالم من الداللة على جواز الجمع ؛ ألنه جعل الزمه

َوَغسَّاٌق} والضمير في {َشْكِلِه} يجوز أن يعود على الحميم أو الغساق. أو على معنى { َوأ َخُر ِمْن َشْكِلِه } ما ذكرنا ، ورفع 
  فة له وفيه ذكر يعود على المبتدأ و {أَْزَواٌج} خبر المبتدأ.{َوأ َخُر} على قراءة الجمع باالبتداء و {ِمْن َشْكِلِه} ص

  
  وعند الشيعة االثناعشرية، روى الصدوق في علل الشرائع:

  
أخبرني أبو الهيثم عبد هللا دمحم قال: أخبرنا دمحم بن علي بن يزيد الصايغ قال:  - ١علة كون الشتاء والصيف)  -  ١٨١(باب 

حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا حدثنا سعيد بن منصور قال: 
من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فان لها في النفسين نفسا في الشتاء الة فان الحر عليه وآله إذا اشتد الحر فابردوا بالص

  من البرد من زمهريرها. ونفسا في الصيف، فشدة ما تجدون من الحر من فيحها، وما تجدون 
  

قال مصنف هذا الكتاب، معنى قوله: فابردوا بالصالة أي عجلوا بها وهو مأخوذ من البريد، وتصديق ذلك ماروى انه ما من 
  صالة يحضر وقتها إال نادى ملك قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصالتكم.

  



  نارمن مارج من  -من نارخلق الشيطان 
  

(...ومن النار خلقت ُرتََب الجيوش عديمة  ٣و ٢ العددين : من٢٩، إصحاح Jفي أسرار أخنوخ (أخنوخ الثاني) النسخة 
  )األجساد، مئة ألف مالك، وأسلحتهم نارية ومالبسهم نيران مشتعلة

  
وكل جيوش النجوم والكروبيم ...ومن النار َخلَْقُت كلَّ جيوش عديمي األجساد، (النص مختلف قليال فقط:  Aوفي النسخة 

  )والسيرافيم واألوفانيم، كل هؤالء من النار التي اقتطعتها.
  

إن قول الشيطان في القرآن متفاخًرا على آدم بأصله الناري المخلوق منه يعود إلى القول بأنه كان مالًكا عالَي الرتبة ثم سقط 
  قارن: ل والعهد الجديد المسيحي.بالمعصية بحسب آراء أسفار أبوكريفية ومعها أسفار األناجي

  ]١٢[األعراف:  {قَاَل َما َمنَعََك أَالَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن}
  

نَساَن ِمْن َصْلَصاٍل  بَاِن َخلََق اْإلِ ِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ بَاِن} {فَبِأَّي ِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ اِر َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر فَبِأَّي َكاْلفَخَّ
  ]١٤[الرحمن: 

  
  ]٢٧{َواْلَجانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم} [الحجر: 

  
  ٣٠قال الطبري في تفسير البقرة: و
  

َعْن أَبِي َرْوٍق،  َذِلَك َما َحدَّثَنَا بِِه أَبُو ُكَرْيٍب، قَاَل: َحدَّثَنَا عُثَْماُن ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن ُعَماَرةَ،فَُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس فِي 
اِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَن إِْبِليُس ِمْن َحّيٍ ِمْن أَْحيَاِء اْلَمَالئَِكِة، يُقَا حَّ ُل لَُهُم اْلِحنُّ ُخِلقُوا ِمْن نَاِر السَُّموِم ِمْن بَْيِن َعِن الضَّ

اِن اْلَجنَِّة. قَاَل: َوُخِلقَِت اْلَمَال  ئَِكةُ ُكلُُّهْم ِمْن نُوٍر َغْيِر َهَذا اْلَحّيِ. اْلَمَالئَِكِة، قَاَل: َوَكاَن اْسُمهُ اْلَحاِرَث. قَاَل: َوَكاَن َخاِزنًا ِمْن ُخزَّ
   أَْلَهبَْت.اْلِجنُّ الَِّذيَن ذُِكُروا فِي اْلقُْرآِن ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر، َوُهَو ِلَساُن النَّاِر الَِّذي يَُكوُن فِي َطَرفَِها إِذْ  قَاَل: َوُخِلقَتِ 

  
ُ َجلَّ ثَنَاُؤهُ َخلََق أَْصنَاَف ..... قَاَل أَبُو َجْعفٍَر: َوَهِذِه ِعلٌَل تُْنبُِئ َعْن َضْعِف َمْعِرفَِة أَْهِلَها. َوَذِلَك أَنَّهُ َغْيُر  َّ ُمْستَْنَكٍر أَْن يَُكوَن 

ا َشاَء  ِ َمَالئَِكتِِه ِمْن أَْصنَاٍف ِمْن َخْلِقِه َشتَّى، فََخلََق بَْعًضا ِمْن نُوٍر. َوبَْعًضا ِمْن نَاٍر، َوبَْعًضا ِممَّ َّ ِمْن َغْيِر َذِلَك. َولَْيَس فِي تَْرِك 
ا َخلََق ِمْنهُ إِْبِليَس َما يُوِجُب أَْن يَُكوَن إِْبِليُس َجلَّ ثَنَاُؤهُ  ا َخلََق ِمْنهُ َمَالئَِكتَهُ َوإِْخبَاَرهُ َعمَّ َخاِرًجا َعْن َمْعنَاُهْم، إِْذ َكاَن اْلَخبََر َعمَّ

َوأَْن يَُكوَن أَْفَرَد إِْبِليَس بِأَْن َخلَقَهُ ِمْن نَاِر السَُّموِم ُدوَن َسائِِر َجائًِزا أَْن يَُكوَن َخلََق ِصْنفًا ِمْن َمَالئَِكتِِه ِمْن نَاٍر َكاَن ِمْنُهْم إِْبِليُس، 
يَّةٌ ِلمَ  الَّتِي نُِزَعْت ا َركََّب فِيِه ِمَن الشَّْهَوةِ َواللََّذةِ َمَالئَِكتِِه. َوَكَذِلَك َغْيُر ُمْخِرِجِه أَْن يَكُوَن َكاَن ِمَن اْلَمَالئَِكِة بِأَْن َكاَن لَهُ نَْسٌل َوذُّرِ

ِ َعْن أَنَّهُ ِمَن اْلِجنِّ  َّ ا َخبَُر  ُ بِِه ِمَن اْلَمْعِصيَِة. َوأَمَّ َّ   ، فَغَْيُر َمْدفُوعٍ أَْن يَُسمَّى َما اْجتَنَّ ِمْن َسائِِر اْلَمَالئَِكِة ِلَما أََراَد 
  
  والسماوات السبع الخرافية ،لنجومغير العلمي لتصور ال
  

في السماء األولى، أعلى األفالك، وضعت كرونوس؛...في السماء الثانية وضعت (: J النسخة ٤ -٣: ٣٠ أخنوخفي أسرار 
أفريديت، وفي الثالثة أريس، وفي الرابعة الشمس، وفي الخامسة زيوس، وفي السادسة إرميس، وفي السابعة القمر أدناهن، 

ْلُت (أو َزيَّْنُت) الهواء في ا   )ألدنى.وبالنجوم السفلى جمَّ
  

  مع القرآن: قارن
  



ْنيَا بَِمصَ  ابِيَح َوِحْفًظا َذِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم} {فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّ   ]١٢[فصلت: 
  

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذاَب السَِّعيِر} [الملك: {َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء    ]٥الدُّ
  

  .نفس التصور أن النجوم داخل الكوكب بداخل غالفه الجوي (سمائه) وليست خارجه في الفضاء، وهو تصور بدائي
  

لسبعة أفالك تدور فيها الشمس والقمر وخمسة أجرام (كواكب) كانوا وخرافة السبع سماوات مرتبطة بتصور القدماء 
، قبل اختراع التلسكوب، وهي خطأ عمليا، وتصوروا وجود أفالك كأفالك فقط يعرفونها من كواكب مجموعتنا الشمسية

ام شعروقد ذكرت بيت  الخياطة تدور فيها الكواكب.   :ألبي تمَّ
  

   الشُُّهبِ  السَّْبعَةِ  الفي الَخِميَسْينِ  بَْينَ           ،الَِمعَةً  األَْرَماحِ  ُشُهبِ  في والِعْلمُ 
  

  مدة مكوث آدم في الجنة
  
  (....وكان آدم في الفردوس لخمس ساعات ونصف....)  Jالنسخة  ،١: ٣٢ أسرار أخنوخ فيو
  

  مع ما رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: قارن
  

حدثني أبو بكر دمحم بن أحمد بن بالويه ثنا دمحم بن أحمد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عمار  - ٣٩٩٣
بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  ما سكن آدم الجنة إال ما بين صالة العصر 

  إلى غروب الشمس 
 ى شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا حديث صحيح عل 
  

  قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم 
  

  وروى مسلم في صحيحه:
  
] وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الرحمن األعرج أنه سمع أبا  ٨٥٤[ 

  وم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها هريرة يقول قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خير يوم طلعت عليه الشمس ي
    
] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامى عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  ٨٥٤[  

  منها وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج 
  
  
  
  



  {وإن من شيء إال يسبح بحمده}
  

(إنه من الجيد الذهاب إلى معبد الرب في ظهيرة النهار وفي الليل ألجل تمجيد  J، النسخْة ٥-٤: ٥١وفي أسرار أخنوخ 
  المرئي.)خالقك. ألن كل نوع من األرواح يمجده وكل نوع من المخلوقات يسبحه، المرئي وغير 

  
  قارن مع القرآن:

  
ا يَقُولُوَن ُعلُوا َكبِيًرا تَُسبُِّح لَهُ السََّمَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ  ْن َشْيٍء إِالَّ يَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن َال  {ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ َوإِن ّمِ   ٤٤يًما َغفُوًرا} اإلسراء تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَّهُ َكاَن َحلِ 

  
   غير العاقلة وال الواعية رهبة الجمادات

  
  (...ونظرت عيناي إلى كل األشياء، فسكنت واهتزت من الرعب...)  ٤: ٣٣ J النسخةْ أسرار أخنوخ، في 

  
  مع القرآن:قارن 

  
ْحَمُن َولًَدا لَقَْد ِجئْتُْم َشْيئًا إِدا    ٨٩تََكاُد السََّمَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشقُّ اْألَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدا} مريم: {َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّ

  
ُر ِمْنهُ اْألَْنَهاُر {ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما يَتَ  َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج فَجَّ

ا تَْعَملُوَن} [البقرة:    ]٧٤ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة هللاِ َوَما هللاُ بِغَافٍِل َعمَّ
  
  
  
 



 ٦٠٠

م من زة لبعض اقتباسات اإلساليشارات وجإ: اخلامس اجلزء
  وبعض األقوال الربينية املأثورة) اهلاالكوت(التشريع اليهودي 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٠١

اولت أخذ اإلسالم من الھاالكة أي التشریع التلمودّي، ومن الشعائر الیھودیة، ھو الكتاب الذي لم    من أفضل الكتب التي تن    
وان  یترجم بعد للغة العربیة من تألیف الربِّي الجرمانيّ   ة واإلسالم  الیھود( أبراھام جیجر بعن ى     ) ی ھ إل ذي تمت ترجمت وال

ة     )مصادر اإلسالم(وان جون سي بلر بعنالمسیحّي  نجلیزیة، یلیھ كتاب المستشرق     اإل ة العلمی ا بالنزاھ از كالھم ، وقد امت
  .وعدم األصولیة، فھما من تیارات إصالحیة حداثیة

  
ھ  ربینیات وأدیان الكتاب األول منھما كتبھ عالم   كبیر قد اطلع على نصوص اإلسالم ودرسھا دراسة جیدة قویة، وإن بحث

ة واإل    لیشابھ بحثي    ین           في مقارنتھ بین القصص الھاجادی ھ ب ي بمقارنت ن بحث از ع ھ یمت ھ مجمل مختصر، لكن سالمیة لكن
ب األساطیر والالھوت    الشعائر الدینیة والشرائع التلمودیة الیھودیة ونظائرھا اإلسالمیة،   وبطبیعتي فإني مطلع في جوان

ة ال       لكني لست بارعًا في جوانب الشعائر أو الطقسیات،    ھ وأرى أھمی ھ كل د قرأت ام ق ھ بحث ھ ھ    وحقًا إن ى ترجمت عمل عل
  .من أحدناإلى العربیة 

  
ي  مما یذكره أبراھام جیجر أن  ا    Berakoth 15b: 2-3التیمم في حالة عدم وجود ماء شریعة تلمودیة أصًال ف دھم أنھ وعن

  .بالتراب أو الحصى أو نشارة الخشب
  

ى       َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّالَة َوَأْنُتمْ {: وفي القرآن  ِبیٍل َحتَّ اِبِري َس ًا ِإالَّ َع وَن َوال ُجُنب ا َتُقوُل  ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َم
ِعیداً    ًا  َتْغَتِسُلوا َوِإْن ُكنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُتْم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َص  َطیِّب

  ٤٣: النساء} )٤٣(َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَأْیِدیُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا 
  

ر      الة الفج ون ص ود تك د الیھ شمة(وعن وث     ) ال ي براك ود ف شنة التلم سب م یط األزرق    ٩ح رء الخ ز الم د تمیی ب عن
ي          ود ف ي شرع للیھ اب الت وراة      واألبیض، وھي إشارة إلى أھداب الثی ي الت ا جاء ف داءھا كم نھم ارت دد   . دی : ١٥انظر الع

  ١٢: ٢٢ والتثنیة ٤٠-٣٧
  

الي        وم الصوم اإلسالمّي، كالت ة ی یََّن     .... {: ونقرأ في القرآن عن تمییز الصائم لوقت الفجر بدای ى َیَتَب َرُبوا َحتَّ وا َواْش َوُكُل
   من سورة البقرة١٨٧من اآلیة } ... اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّیاَم ِإَلى اللَّْیِلَلُكْم اْلَخْیُط اَألْبَیُض ِمْن اْلَخْیِط اَألْسَوِد ِمْن

  
سب             ة أم ن ن الربینی ذه ع سألة اقتباساتھ وأخ نرى حدیثًا الحقًا زمنیًا منسوب لمحمد ال ندري ھل ھو قالھ للتشویش على م

  : الحدیثإلیھ فیما بعد لنفس الغرض، یروي البخاري ومسلم وأحمد وسائر كتب
  

 َحدََّثَنا ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد َحدََّثَنا َجِریٌر َعْن ُمَطرٍِّف َعْن الشَّْعِبيِّ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل ُقْلُت َیا َرُسوَل - ٤٥١٠
َو            َأُھَما اْلَخْیَط} اْلَخْیُط اْلَأْبَیُض ِمْن اْلَخْیِط اْلَأْسَودِ {اللَِّھ َما    ْل ُھ ا َب اَل َل مَّ َق ْیِن ُث َصْرَت اْلَخْیَط ا ِإْن َأْب ِریُض اْلَقَف َك َلَع اَل ِإنَّ اِن َق

  َسَواُد اللَّْیِل َوَبَیاُض النََّھاِر
  

َخَذ َعِديٌّ ِعَقاًلا َأْبَیَض َوِعَقاًلا  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل َحدََّثَنا َأُبو َعَواَنَة َعْن ُحَصْیٍن َعْن الشَّْعِبيِّ َعْن َعِديٍّ َقاَل أَ  - ٤٥٠٩
اَدَك ِإًذا       اَل ِإنَّ ِوَس اَلْیِن َق اِدي ِعَق َأْسَوَد َحتَّى َكاَن َبْعُض اللَّْیِل َنَظَر َفَلْم َیْسَتِبیَنا َفَلمَّا َأْصَبَح َقاَل َیا َرُسوَل اللَِّھ َجَعْلُت َتْحَت ِوَس

  َیُض َواْلَأْسَوُد َتْحَت ِوَساَدِتَكَلَعِریٌض َأْن َكاَن اْلَخْیُط اْلَأْب
  

  Yevamoth 4: 10عدة المرأة المطلقة ھي ثالثة أشھر حسب المشنة في 
  

امِ    {وكذلك ھي في اإلسالم      ي َأْرَح ُھ ِف َق اللَّ ِھنَّ ِإْن َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِھنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َوال َیِحلُّ َلُھنَّ َأْن َیْكُتْمَن َما َخَل
اْلَمْعُروِف     ْیِھنَّ ِب ِذي َعَل ُل الَّ نَّ ِمْث الحًا َوَلُھ َك ِإْن َأَراُدوا ِإْص ي َذِل َردِِّھنَّ ِف قُّ ِب وَلُتُھنَّ َأَح ِر َوُبُع ْوِم اآلِخ ِھ َواْلَی ْؤِمنَّ ِباللَّ نَّ ُی ُك

َساِئُكْم ِإْن      {، و ٢٢٨:  البقرة سورة} ) ٢٢٨(َوِللرَِّجاِل َعَلْیِھنَّ َدَرَجٌة َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم        ْن ِن یِض ِم ْن اْلَمِح ْسَن ِم َوالالَِّئي َیِئ
رِ      ْن َأْم ِه اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُھنَّ َثالَثُة َأْشُھٍر َوالالَِّئي َلْم َیِحْضَن َوُأْوالُت اَألْحَماِل َأَجُلُھنَّ َأْن َیَضْعَن َحْمَلُھنَّ َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل َلُھ ِم

  ٤: الطالق} )٤(ُیْسرًا 
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اً               یئًا كریھ تص ش ن یم صیر كم ك ی د ذل ھرًا، وبع شرین ش ع وع ل أرب اع الطف ب إرض ربیین یج د آراء ال سب أح . ح
Kethuboth 60a: 10-16   

  
نَّ     َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمَّ ا  {: قارن مع قول القرآن    ُھ ِرْزُقُھ وِد َل ى اْلَمْوُل لرََّضاَعَة َوَعَل

ِإْن                   َك َف ُل َذِل َواِرِث ِمْث ى اْل ِدِه َوَعَل ُھ ِبَوَل وٌد َل ِدَھا َوال َمْوُل َدٌة ِبَوَل َضارَّ َواِل َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَھا ال ُت
ا    َأَراَدا ِفَصاًال َعْن َتَراٍض مِ  لَّْمُتْم َم ْیُكْم ِإَذا َس ْنُھَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلْیِھَما َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْوالَدُكْم َفال ُجَناَح َعَل

  ٢٣٣: البقرة} ) ٢٣٣(آَتْیُتْم ِباْلَمْعُروِف َواتَُّقوا اللََّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 
  

َغ         { دَُّه َوَبَل َغ َأُش ى ِإَذا َبَل َوَوصَّْیَنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْیِھ ِإْحَسانًا َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ ُكْرھًا َوَوَضَعْتُھ ُكْرھًا َوَحْمُلُھ َوِفَصاُلُھ َثالُثوَن َشْھرًا َحتَّ
اَل        َك َق ُكَر ِنْعَمَت َديَّ َوَأْن         َأْرَبِعیَن َسَنًة َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْش ى َواِل يَّ َوَعَل َت َعَل ي َأْنَعْم َك الَِّت ُكَر ِنْعَمَت ي َأْن َأْش َربِّ َأْوِزْعِن

  ١٥: األحقاف} )١٥(َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّیَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْیَك َوِإنِّي ِمْن اْلُمْسِلِمیَن 
  

================================================================  
سفر               ي ال ة ف ى الداب صدد كقصر الصالة والصالة عل ذا ال ھذا عن نواحي الطقوس والشرائع، ویذكر جیجر الكثیر في ھ

  :والحرب وغیرھا، أما عن الحكم والمأثورات واآلراء في الحیاة، فمن ذلك
  

  .في سن األربعین) أو الرشد( یصل اإلنسان إلى الفھم  أنھAvoth 5: 21/146جاء في التلمود بسفر أقوال اآلباء 
  

رآن     ي الق د ف ول محم ع ق ارن م َصاُلُھ       {: ق ُھ َوِف ًا َوَحْمُل َعْتُھ ُكْرھ ًا َوَوَض ُھ ُكْرھ ُھ ُأمُّ َسانًا َحَمَلْت ِھ ِإْح َساَن ِبَواِلَدْی ْیَنا اِإلن َوَوصَّ
َك         َثالُثوَن َشْھرًا َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلغَ    ُكَر ِنْعَمَت ي َأْن َأْش اَل َربِّ َأْوِزْعِن َك َق ُكَر ِنْعَمَت ي َأْن َأْش اَل َربِّ َأْوِزْعِن  َأْرَبِعیَن َسَنًة َق

ْسِلِمیَن  الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّیَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْیَك َوإِ  } )١٥(نِّي ِمْن اْلُم
  ١٥: األحقاف

  
ون            "Baba Kamma 92a: 17-19جاء في  ى الع شيء یحصل عل س ال اج نف ا ھو یحت ھ بینم ابع ل من یطلب الشفعة لت

  ." أوًال
  

ْن      {: قارن مع قول محمد في المأثور القرآنيّ   ا َوَم ِصیٌب ِمْنَھ ُھ َن ْن َل ُھ      َمْن َیْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َیُك ْن َل یَِّئًة َیُك َفاَعًة َس ْشَفْع َش َی
  ٨٥: النساء} )٨٥(ِكْفٌل ِمْنَھا َوَكاَن اللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقیتًا 

  
================================================================  

في الموسوعة الیھودیة، تحت   HOLY SPIRIT) روح القدس(من أساطیر وآراء حول الرؤى والتنبآت نقرأ من موضوع 
  : Holy Spirit and Prophecy روح القدس والنبوة/ العنوان الفرعّي

  
اء   . النتائج المرئیة لنشاط روح القدس طبقًا للتصور الیھودّي ھو أسفار الكتاب المقدس، فكلھا ألفت تحت إلھامھ     كل األنبی

دس ھي       زة لحضور روح الق ة ممی ھ        تحدثوا بروح القدس، وأھم عالم ذي یحل علی شخص ال وة، بمنطق أن ال  منحة النب
  .روح القدس یرى الماضي والمستقبل

  
اء    ة أنبی ن ظل الصوت              : بموت آخر ثالث ي إسرائیل، لك سھ ف ار نف ن إظھ دس ع ا ومالخي انقطع روح الق حجي وزكری

ة مرتین في اجتماعات ا  ]Bat Ḳolبالعبریة بات قول [اإللھّي موجودًا، فلقد أعلن صوٌت إلھّي  ستحق    : "لكتب اك رجل ی ھن
ي             ." أن یحل روح القدس علیھ    ى الرب ي األخرى إل ل، وف ي ھلی ى الرب ك المناسبتین توجھت كل األعین إل في إحدى تین

  (Tosef., Soṭah, xiii. 2-4, and parallels). صموئیل األصغر
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ا ویجعل      رغم عدم حضور روح القدس باستمرار، وأنھ ال یبقى على أي فرد بال انقطاع، إال أ     اك حاالت یظھر بھ ن ھن
ة   ستقبل ممكن ي والم ة الماض ا   (معرف ین رب ي الالوی ا ف ي عقیب ضًا للرب ر أی اك ذك سابق، وھن ع ال ى ٨: ٢١المرج  ، وإل

  )، إلخ٩: ٩في الالویین ربا  Meïr ، وإلى مییر Tosef., Pes. i. 27 و٣: ٣٧جمالیل الثاني بھ في 
  

ي إسرائی       ى بن ط عل دس فق روا البحر األحمر    ذل ال لم یحل روح الق ة     (Tosef., Soṭah, vi. 2)ین عب رب نھای ى ق ل وحت ، ب
اء             اء األنبی ل أبن ى األق . عصر المعبد الثاني كان یحل أحیانًا على بشر مرسومین ككھنة، ألنھم إن لم یكونوا أنبیاء فھم عل

(Tosef., Pes. iv. 2)  
  

وة روح (في بعض األحیان مع مصطلح   ) روح القدس(یتم مطابقة   .comp. Seder 'Olam, 1, beginning; Targ. Yer ).النب
to Gen. xli. 38, xliii. 14; II Kings ix. 26; Isa. xxxii. 15. xl. 13, xliv. 3; Cant. R. i. 2)  

  
  

  : یشابھ ھذا تعالیم اإلسالم في األحادیث، ولنأخذ من البخارّي على سبیل المثال-
  

اِن َأْخَبَرَنا ُشَعْیٌب َعْن الزُّْھِريِّ َحدََّثِني َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیَِّب َأنَّ َأَبا ُھَرْیَرَة َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ  َأُبو اْلَیَم َحدََّثَنا-  ٦٩٩٠
  ُت َقاَل الرُّْؤَیا الصَّاِلَحُةَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َلْم َیْبَق ِمْن النُُّبوَِّة ِإلَّا اْلُمَبشَِّراُت َقاُلوا َوَما اْلُمَبشَِّرا

  

 َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َأِبي َطْلَحَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ -  ٦٩٨٣
  َنُة ِمْن الرَُّجِل الصَّاِلِح ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعیَن ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّةَصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل الرُّْؤَیا اْلَحَس

 

يِّ  َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدََّثَنا ُغْنَدٌر َحدََّثَنا ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َعْن النَِّب-  ٦٩٨٧
 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل ُرْؤَیا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعیَن ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّة

  

  : المأثور الشھیر المنسوب لمحمد العلماء ورثة األنبیاء_ كذلكالسننكتب و_وفي مسند أحمد 
  

  ا َعاِصُم ْبُن َرَجاِء ْبِن َحْیَوَة َعْن َكِثیِر ْبِن َقْیٍس َقاَل َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َیِزیَد َأَن- ٢٠٧٢٣
َقِدَم َرُجٌل ِمْن اْلَمِدیَنِة ِإَلى َأِبي الدَّْرَداِء َوُھَو ِبِدَمْشَق َفَقاَل َما َأْقَدَمَك َأْي َأِخي َقاَل َحِدیٌث َبَلَغِني َأنََّك ُتَحدُِّث ِبِھ َعْن َرُسوِل اللَِّھ 

ُھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َأَما َقِدْمَت ِلِتَجاَرٍة َقاَل َلا َقاَل َأَما َقِدْمَت ِلَحاَجٍة َقاَل َلا َقاَل َما َقِدْمَت ِإلَّا ِفي َطَلِب َھَذا اْلَحِدیِث َقاَل َصلَّى اللَّ
 َمْن َسَلَك َطِریًقا َیْطُلُب ِفیِھ ِعْلًما َسَلَك اللَُّھ ِبِھ َطِریًقا ِإَلى اْلَجنَِّة َنَعْم َقاَل َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل

 اْلَماِء َوِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَھا ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم َوِإنَُّھ َلَیْسَتْغِفُر ِلْلَعاِلِم َمْن ِفي السََّمَواِت َواْلَأْرِض َحتَّى اْلِحیَتاُن ِفي
َوَفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب ِإنَّ اْلُعَلَماَء ُھْم َوَرَثُة اْلَأْنِبَیاِء َلْم َیِرُثوا ِدیَناًرا َوَلا ِدْرَھًما َوِإنََّما 

  َوِرُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر
َنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى َحدََّثَنا اْبُن َعیَّاٍش َعْن َعاِصِم ْبِن َرَجاِء ْبِن َحْیَوَة َعْن َداُوَد ْبِن َجِمیٍل َعْن َكِثیِر ْبِن َقْیٍس َقاَل َأْقَبَل َحدََّث

  َرُجٌل ِمْن اْلَمِدیَنِة َفَذَكَر َمْعَناُه
  

================================================================  
رآن      : مالحظة  سمیھ الق ول ی خص مجھول كرس ر ش رآن ذك ي الق ضحكة ف ن األشیاء الم ل(م اء  ) ذو الِكف تمكن علم م ی ل

ا،                       شيء م ام ب ل بالقی ھ شخص تكف ن اسمھ أن دو م د شخصیتھ، ویب ن تحدی ان م ن الزم ًا م اإلسالم خالل أربعة عشر قرن
اء      أ أنبی ذي خب دیا ال ة           حسب رأي جیجر أنھ النبّي عوب ل الوثنی ة إیزاب ن الملك ایتھم حسب القصة م ین لحم ي كھف رب ف  ال

شخص الم             ١٨انظر الملوك األول     ا یكون ال ین جیجر صائبًا وربم ان تخم ا ك اني    ذ، وربم وك الث ي المل ذلك،  ٩كور ف  ك
ن    ذي  عامة األمر ال یستجلب سوى الضحك ولن یمكن تحدید مقصود محمد ما لم یعد إلى الحیاة بشخصھ لیوضح لنا م ال

  !كان یقصده



 ٦٠٤




م اقتباس    لقد أثبت  ة أو معظ ن الھاجادوت   ا في ھذا البحث سردًا لكاف ن       ت اإلسالم م د أشھر م دیم، بع د الق ا العھ  وأبوكریف

ود، ودرس       ھاجادیة الترجمة لنصوص    ة والتلم ن الموسوعة الیھودی واد م ود وم د   تمن كتاب أساطیر الیھ ا العھ  أبوكریف
ص   القدیم كلھا، ثم وضعت بین قوسین أرقام أعداد الكتاب المقدس المستشھد بھا في المواد الھاجادیة          ذاكرًا مصدر كل ن

ت بین    . ھاجادّي م قارن ت        ث د أثب ین نصوص اإلسالم، وق ا وب ن        ھ ث ال یمك رآن واألحادی ن نصوص الق ر م ف أن الكثی  كی
وكریفي  أ فھمھا إال في ضوء األصل الھاجادي      ة ونصوص        . لكل أسطورة  و األب ا الیھودی ب األبوكریف ین كت ت ب م قارن  ث

  .اإلسالم
  

أساطیر األنبیاء اإلسالمیة، وأحداث آخر الزمان األسطوریة، ووصف  و  المعتقدات في اهللا والمالئكة والشیاطین،   إن جل 
دین        رالف  وم البعث وال داث ی رزخ، وأح ر أو الب ذاب القب صوص     دوس والجحیم والمطھر، وع ن الن ھ م ي أغلب بس ف ، مقت

  .الھاجادیة، وبعضھ مقتبس ومأخوذ من كتب أبوكریفا العھد الجدید كما سنبین في الدراسة التالیة
  

ة     لقد شكلت الھاجادة       ا الیھودی د           واألبوكریف ا العھ ل، وأبوكریف وراة واإلنجی ا الت سي لإلسالم، یلیھ ع الرئی المصدر والمنب
ان واألضحیات      الجدید، مع عناصر من الدین ال      ع والخت وثني العربي كخمار المرأة والكعبة والحج واألشھر الحرم األرب

ي      ووضع الید الیمني على الیسرى في الصالة والتیمن وإشعار الھدي بدمھ         ذا العنصر العرب ج ھ ي دم  ویلوح أنھ شرع ف
رب      ي یث ھ ف اداتھم ل ود ومع ض الیھ د رف ران ا     بع وم الغف و ی ول صیام عاشوراء وھ ذلك ح ث    ل ى صیام وتحن ودي إل لیھ

دًا        وبعض األدعیةالوضوءرمضان العربي، ومن الصابئة المندائیة       ة محم ي كنان ریش وبن ن ق ة م  ولذا وصف وثنیو مك
شابھ       بالصابئ واإلسالم والمسلمین بالصابئة    ة غنوسیة م ن طائف ن الدسقولیة   و، ة أو لعلھ أخذه م ي    (م الیم الرسل االثن تع

ت الرومي   ،  وصیام یومین في األسبوع كتنفل ریرأخذ تحریم الذھب والح   ) عشر  تحریم اللعب   ومن قوانین الرسل لكلمن
ا، و       ومن الزرادشتیة   بالنرد،   نفس أوقاتھ س صلوات ب دة الصراط   الخم وق الجحیم     عقی ال  أو جسر المرور ف ووزن أعم

د المصریین       _البشر بمیزان    دت عن صابئة ووج ا الھاجادة وال ن   اف المطھر  واألعر _ وھي عقیدة أخذتھا عنھ والنھي ع
ة       على المیتوشق الثیاب حزنًا    النیاحة   ؤمن الجن دخول الم سعادة ل ار ال داد     فعند الزردشتیین یجب إظھ دم جواز الح  وع

ة أو  ، ودخول الكل النار ثم خروج المؤمنین منھا دون أن تؤذیھمأكثر من ثالثة أیام،  ن   ،اآلھورات   وحور الجن ھ ع  وقول
داد               األرض أ  یوم البعث وأخرجت   ن سفر فندی ًا استوحیت م ة غالب د اإلسالمیة الكریھ ات الجل ادن، وعقوب ا أي المع ثقالھ
ذا  ل ھ ستا، وك ة باألف صوص البھلفی ستا والن ذكره األف ون وآر    ت س الك ق أس ت وخل ان یاش ل فاھوم ل تأوی رازد مث ، ا فی

ھ ك     تیین ل دیس الزردش ن تق أخوذ م ة م رى المالئك اره ی یاحھ باعتب دیك وص اؤل بال صباح والتف شمس وال ز لل ن .رم  وم
تقبال           سابقة واس ب المقدسة ال المانویة أخذ ادعاء ماني أنھ الباركلیتوس أو المعزي وھو روح القدس وادعاء تحریف الكت

  . وعامة فكرة الدمج بین عقائد األدیان_ویبدو أنھا زردشتیة كذلك_المالئكة للروح في قماشة عطرة أو خرقة نتنة
  

ا         جمع أفكار وعقائد وشعاإن محمدًا أسس دیانة ت   رة العرب، بم ھ جزی ي موطن اع ف ا أتب ان لھ ئر العدید من األدیان التي ك
ستقالً                   ًا م نھم، مؤسسًا دین ًال بی اني طف شأ م ذین ن سلة ال سیین المغت م أن  _ في ذلك الغنوسیین والمانویین ویحتمل اإللك رغ

د الالھوتی       ار وآراء محم ان وأفك ین األدی ة البعض یراه توفیقیًا ب ھ        _ة واألخالقی وة أطروحات ع ق اریخ م سار الت ھ م ب ل  كت
  .إلى جوار المسیحیة والالدینیة والبودیة االنتشار لیصیر أحد أكثر أدیان وعقائد العالم انتشارًا 

  
لم یكن محمد إذن مبتكر قصص ومیثیولوجي جدیدة أو أفكارًا دینیة من بنات أفكاره، لكنھ كان على اطالع واھتمام كبیر     

د اإلسالم،       ة أدیان منطقتھ في عصره،  بكاف ھ الجدی دمج صنع دین ن ال ع      وبھذه الطریقة م ھ م ن حدیث ك م ى ذل وال أدل عل



 ٦٠٥

 في شیبة أبي ابن و والمستدرك والسیرة البن ھشامعدي بن حاتم الطائي زعیم طيء الذي حفظھ لنا مسند أحمد بن حنبل    
ي ی     ٣٥٩٥ ولھ شاھد جزء منھ في البخاري       المصنف ھ الت ي تفاصیل دیانت ذي    ، حیث یناقشھ ف ب الركوسیة ال دعوھا بلق

دًا بمسمیات                 ا ھو تحدی دري م ا ال ن ذھب غنوسي م ھ م یبدو وصفًا مسیحیًا معادیًا من الركوس واالرتكاس، والظاھر أن
  .عصرنا

  
نْ  ِسیِریَن، ْبِن ُمَحمَِّد َعْن َحسَّاَن، ْبُن ِھَشاُم َأْخَبَرَنا َیِزیُد، َحدََّثَنا - ١٨٢٦٠ ي  َع َدَة،  َأِب نْ  ُعَبْی ٍل،  َع الَ  َرُج تُ : َق ِديِّ  ُقْل نِ  ِلَع  ْب

كَ  َبَلَغِني َحِدیٌث: َحاِتٍم بُّ  َعْن َمَعھُ  َأْن ُأِح َك،  َأْس الَ  ِمْن ْم، : َق ا  َنَع ي  َلمَّ ُروجُ  َبَلَغِن ولِ  ُخ لَّى  اِهللا َرُس ھِ  اُهللا َص لََّم،  َعَلْی تُ  َوَس  َفَكِرْھ
َصَر،  َعَلى َقِدْمُت َحتَّى ِبَبْغَداَد، َیِزیَد َیْعِني َوَقاَل الرُّوِم، َناِحَیَة ُتَوَقْع َحتَّى َخَرْجُت َشِدیَدًة، َكَراَھًة ُخُروَجُھ الَ  َقْی تُ : َق  َفَكِرْھ

ي  ِمْن َأَشدَّ َذِلَك َمَكاِني ِھ،  َكَراِھَیِت الَ  ِلُخُروِج تُ : َق ا  َواِهللا،: َفُقْل تُ  َلْوَل َذا  َأَتْی َل،  َھ ِإنْ  الرَُّج انَ  َف ا  َك مْ  َكاِذًب ضُ  َل انَ  َوِإْن رَِّني،َی  َك
اسُ  َقاَل َقِدْمُت َفَلمَّا َفَأَتْیُتُھ، َفَقِدْمُت: َقاَل َعِلْمُت، َصاِدًقا ِديُّ : النَّ نُ  َع اِتٍم،  ْب ِديُّ  َح نُ  َع اِتمٍ  ْب الَ . َح َدَخْلتُ : َق ى  َف ولِ  َعَل  اِهللا َرُس
ْسَلمْ  َأْسِلْم ِتٍم،َحا ْبَن َعِديُّ َیا: " ِلي َفَقاَل َوَسلََّم، َعَلْیِھ اُهللا َصلَّى ا،  " َت الَ  َثَلاًث تُ : َق ي : ُقْل ى  ِإنِّ ٍن،  َعَل الَ  ِدی ا : " َق مُ  َأَن ِدیِنكَ  َأْعَل  ِب
الَ  ى،َبَل: ُقْلُت " َقْوِمَك؟ ِمْرَباَع َتْأُكُل َوَأْنَت الرَُّكوِسیَِّة، ِمَن َأَلْسَت َنَعْم،: " َقاَل ِمنِّي؟ ِبِدیِني َأْعَلُم َأْنَت: َفُقْلُت " ِمْنَك ِإنَّ : " َق  َف
ِذي  َما َأْعَلُم ِإنِّي َأَما: " َفَقاَل َلَھا، َفَتَواَضْعُت َقاَلَھا، َأْن َیْعُد َفَلْم: َقاَل ، "یِنَك ِفي َلَك َیِحلُّ َلا َھَذا كَ  الَّ نَ  َیْمَنُع َلاِم،  ِم ولُ  اْلِإْس : َتُق
  إلخ ........اْلَعَرُب َرَمْتُھْم َوَقْد َلُھ، ُقوََّة َلا َوَمْن النَّاِس، َضَعَفُة اتََّبَعُھ ِإنََّما

  
نِ  َعْن ُمَحمَِّد، َعْن َعْوٍن، اْبِن َعِن َعِديٍّ، َأِبي ْبُن ُمَحمَُّد َحدََّثَنا - ١٩٣٧٨ ةَ  اْب الَ  ُحَذْیَف تُ : َق دَّثُ  ُكْن ِدیًثا  ُأَح نْ  َح ِديِّ  َع نِ  َع  ْب

ھُ  َفَلْو َفِةاْلُكو َناِحَیِة ِفي َعِديٌّ َھَذا: َفُقْلُت َحاِتٍم تُ  َأَتْیُت ا  َفُكْن ِذي  َأَن َمُعھُ  الَّ ُھ،  َأْس ھُ  ِمْن تُ  َفَأَتْیُت ي : َفُقْل تُ  ِإنِّ دَّثُ  ُكْن كَ  ُأَح ِدیًثا،  َعْن  َح
لَّمَ  ِھَعَلیْ  اُهللا َصلَّى النَِّبيَّ َوَجلَّ َعزَّ اُهللا َبَعَث َلمَّا: َقاَل ِمْنَك َأْسَمُعُھ الَِّذي َأَنا َأُكوَن َأْن َفَأَرْدُت َرْرتُ  َوَس ُھ،  َف ى  ِمْن تُ  َحتَّ ي  ُكْن  ِف
ى  ِفیِھ، َأَنا الَِّذي َمَكاِني َفَكِرْھُت: َقاَل الرُّوَم، َیِلي ِممَّا اْلُمْسِلِمیَن، َأْرِض َأْقَصى تُ  َحتَّ ھُ  ُكْن دَّ  َل ةً  َأَش ھُ  َكَراِھَی ي  َل نْ  ِمنِّ ثُ  ِم  َحْی
ا،  َكاَن َوَلِئْن ِمْنُھ، َفَلَأْسَمَعنَّ َصاِدًقا، َكاَن َلِئْن َفَواِهللا ُجَل،الرَّ َھَذا َلآِتَینَّ: ُقْلُت: َقاَل ِجْئُت، ا  َكاِذًب وَ  َم َضاِئِري  ُھ الَ . ِب ُھ، : َق  َفَأَتْیُت

ھُ : َقاَل َحاِتٍم ْبُن َعِديُّ َحاِتٍم ْبُن َعِديُّ: َوَقاُلوا النَّاُس، َواْسَتْشَرَفِني الَ  َأُظنُّ اثَ  َق َرارٍ  َثَل الَ . ِم الَ : َق ي  َفَق ا : " ِل ِديُّ  َی نَ  َع اِتمٍ  ْب  َح
تُ : َقاَل " َتْسَلْم َأْسِلْم َحاِتٍم، ْبَن َعِديُّ َیا: " َقاَل. ِدیٍن َأْھِل ِمْن ِإنِّي: ُقْلُت: َقاَل " َتْسَلْم َأْسِلْم ي : ُقْل نْ  ِإنِّ لِ  ِم نٍ  َأْھ ا . ِدی ا  َقاَلَھ . َثَلاًث
ي؟  ِبِدیِني َأْعَلُم َأْنَت: ُقْلُت: َقاَل ، "َكِمْن ِبِدیِنَك َأْعَلُم َأَنا: " َقاَل الَ  ِمنِّ مْ : " َق الَ  ". َنَع ْیسَ : " َق ْرَأسُ  َأَل َك؟  َت الَ  ". َقْوَم تُ : َق : ُقْل

ةً  َقاَل الرَُّكوِسیََّة، ُمَحمٌَّد َفَذَكَر: َقاَل َبَلى، َسَھا  َكِلَم ا،  اْلَتَم ا  ُیِقیُمَھ الَ  َفَتَرَكَھ ھُ : " َق ا  َفِإنَّ لُّ َی َل ي  ِح كَ  ِف اعُ  ِدیِن الَ  ". اْلِمْرَب ا : َق  َفَلمَّ
  إلخ....... .ُھَنیٌَّة ِمنِّي َتَواَضَعْت َقاَلَھا،

  
 ْبِن ِديَِّع َحِدیِث َعْن َأْسَأُل: ُقْلُت: َقاَل َرُجًلا َأنَّ ُحَذْیَفَة ْبِن ُعَبْیَدَة َأِبي َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َجِریٌر، َحدََّثَنا ُحَسیٌن، َحدََّثَنا - ١٩٣٨٩

تُ  َفَأَتْیُتُھ ِمْنُھ؟ َأْسَمُعُھ الَِّذي َأَنا َأُكوُن َأَفَلا اْلُكوَفِة، َناِحَیِة ِفي َوَأَنا َحاِتٍم ي؟ : َفُقْل الَ  َأَتْعِرُفِن ْم، : َق َذَكرَ  َنَع ِدیثَ  َف الَ  اْلَح ھِ  َوَق : " ِفی
تُ  " اْلِمْرَباَع؟ َتْأُخُذ َأَوَلْسَت: " َقاَل َبَلى،: َفُقْلُت " َقْوَمَك؟ َأُسَتْر َأَوَلْسَت: " َقاَل َبَلى،: ُقْلُت " َرُكوِسیا؟ َأَلْسَت ى، : ُقْل الَ  َبَل : َق

  اْلَحِدیَث َفَذَكَر َنْفِسي، ِمنِّي َفَتَواَضَعْت: َقاَل ". ِدیِنِك ِفي َلَك َیِحلُّ َلا َذاَك" 
  

ًا واستمد       وسواء كانت معرفة محمد أتت من تعلمھ القراءة سرًا واطالعھ ع       ان وظل أمی ھ ك لى كتب ومخطوطات، أو أن
ان               ن األدی ا ع أس بھ ي ال ب ة الت ھ الملم إن معرفت دین، ف یما رجال ال دیانات وال س االختالط واالستماع ألھل ال ھ ب معارف

  .ر وابن الوراقجر تسدل وجون سي بلر وأبراھام جییائر بحوث كلمؤكدة سواء من ھذا الحدیث أم من بحثي ھذا وس
  
ى                   إ ة والمعن ا المعرف ي تعطین وم الت ده، العل د بع ن آلخر جدی ن دی ن خیرًا من كل تلك األساطیر واألضالیل التي انتقلت م

ة                   ي الكینون ة أخوة ف ات حی ًا ككائن ا جمیع واألمل في غد أفضل، التي علمتنا حقائق الكون والحیاة، واألصل المشترك لن
وھر كینونا    المین بج شعب، ع د المت ل الواح اة      واألص شوء الحی ل ن ة، أص اء بیولوجی ي كأحی ا الحقیق بب وجودن ا وس تن

وي       اة والوجود الحی وتطوراتھا المتشعبة، محررة عقولنا من أوھام وخزعبالت ال تحمل أي حقیقة علمیة عن أصل الحی
  .أو نظام الكون ومولد النجوم والعناصر والكواكب والمجرات

  



 ١٨

   االختصارت المعتمدة ألسماء أسفار التلمود، والمدراشیم األخرىاالختصارت المعتمدة ألسماء أسفار التلمود، والمدراشیم األخرىاالختصارت المعتمدة ألسماء أسفار التلمود، والمدراشیم األخرى
  

TRACTATES OF THE TALMUD 
Ab. Aboth. 
'Ar. 'Arakin. 
'A.Z. 'Abodah Zarah. 
B.B. Baba Bathra. 
Bek. Bekoroth. 
Ber. Berakoth. 
Bez. Bezah. 
Bik. Bikkurim. 
B.K. Baba Kamma. 
B.M. Baba Mezi'a. 
Dem. Demai. 
'Ed., 'Eduy. 'Eduyyoth. 
'Er., 'Erub. 'Erubin. 
Git. Gittin. 
Hag. Hagigah. 
Hat. or Ha. Hallah. 
Hor. Horayoth. 
Hul. Hullin. 
Kel. Kelim. 
Ker. Kerithoth. 
Ket., Keth. Kethuboth. 
Kid. Kiddushin. 
Kil. Kil'ayim. 
Kin. Kinnin. 
Ma'as. Ma'asroth. 
Ma'as Sh. or MS. Ma'aser Sheni. 
Mak. Makkoth. 
Maks. or Maksh. Makshirin. 
Meg. Megillah. 
Me'il. Me'ilah. 
Men. Menahoth. 
Mid. Middoth. 
Mik. Mikwa'oth. 
M.K. Mo'ed Katan. 
M.Sh. Ma'aser Sheni. 
Naz. Nazir. 
Ned., Neda. Nedarim. 
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Neg. Nega'im. 
Nid. Niddah. 
Oh., Ohol. Oholoth. 
Or., 'Orl., 'Orlah. 'Orlah. 
Par. Parah. 
Pes. Pesahim. 
R.H. Rosh Hashanah. 
Sanh. Sanhedrin. 
Shab. Shabbath. 
Sheb. Shebi'ith. 
Shebu. Shebu'oth. 
Shek. Shekalim. 
Sot. Sotah. 
Suk. Sukkah. 
Ta' or Ta'an. Ta'anith. 
Tam. Tamid. 
Tem. Temurah. 
Ter. Terumoth. 
Toh. Tohoroth. 
Toho. v. Toh. 
T.Y. Tebul Yom. 
'Uk., 'Ukz. 'Ukzin. 
Yeb. Yebamoth. 
Yom. Yoma. 
Zab. Zabim. 
Zeb. Zebahim. 

GENERAL 
Ant. Antiquities, by Flavius Josephus. 
Ar. Comp. Aruch completum, ed. A. Kohut. 
A.R.N. Aboth Rabbi Nathan. 
A.T. Die Agada der Tannaiten, by W. Bacher. 
A.V. Authorized Version. 
b. ben, bar, son of. 
B.C.E. 
D.Y. 

Before the Christian Era. 
Dibre ha-Yamim le-Mosheh Rabbenu 

Ekah Rab. Midrash Ekah Rabbah. 
[G] This symbol is used in place of a Greek phrase, word, or letter in the original Soncino text. 

Readers to whom the original Greek is important should consider purchasing a printed copy 
of the Babylonian Talmud from Soncino Press. 

Gen. R. Genesis Rabbah. 
[H] This symbol is used in place of a Hebrew (or Aramaic) letter, word, or phrase in the original 
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Soncino text. Readers to whom the original Hebrew is important should consider purchasing a 
printed copy of the Babylonian Talmud from Soncino Press. 

Heb. Hebrew.  
Hiph. Hiph'il. 
H.M. Hoshen ha-Mishpat. 
H.U.C.A. Hebrew Union College Journal (Annual). 
i.e. That is. 
J., Jer. Jerusalem (Jerushalmi). 
Jast. M. Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli Yerushalmi and the Midrashic 

Literature. 
J.E.  Jewish Encyclopaedia. 
J.T. Jerusalem Talmud. 
Kes. Mish. Keseph Mishnah, commentary on Maimonides' Yad, by Joseph Karo. 
Klausner J, [H] 
Koh.Rab. Midrash Koheleth Rabbah. 
lit. Literally. 
loc. cit. Loco citato; In the place cited. 
Mek. Mekilta. 
MS. Manuscript (Plural MSS.). 
MS.F. Florence Codex of the Talmud. 
MS.M. Munich Codex of the Talmud. 
M.T. Massoretic Text of the Bible. 
M.V. 
 
M.Y. 

Mahzor Vitry; an 11th cent. French Prayer Book, edited by S. Hurwitz, Nurnberg, 1923. 
 
Midrash Wayosha 

N.H. Neo Hebrew. 
P.B. The Authorized Daily Prayer Book, S. Singer. 
Pir. R.El. Pirki di R. Eliezer. 
P.R.E. Pirke Rabbi Eliezer. 
R. Rab, Rabban, Rabbenu, Rabbi. 
R.V. Revised Version of the Bible.  
Sanh. Sanhedrin. 
S.B.H. Salomo ben. Hajathom. 
Sem. Semahoth. 
Sh.ha-
Sh.Rab. Song of Songs, Midrash Rabbah. 

Sof. Soferim. 
Sonc. Ed. Soncino Press Editions, London. 
Soph. Sopherim. 
Tan. Midrash Tanhuma. 
T.J. Talmud Jerusalemi. 
Toledoth Toledoth Tannaim we Amoraim, by A. Hyman. 
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Tosaf. Tosafoth. 
Tosaf. 
Yom. Tosafoth Yom Tov.  

Tosef. Tosefta.  
Yalk. Yalkut. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Listing of Abbreviations 
From Jewish Encyclopedia 
 
 
A 
Ab. Abot, Pirḳe 
Ab. R. N. Abot de-Rabbi Natan 
'Ab. Zarah 'Abodah Zarah 
ad loc. at the place; to the passage cited 
A. H. in the year of the Hegira 
Allg. Zeit. des Jud. Allgemeine Zeitung des Judenthums 
Am. Jew. Hist. Soc. American Jewish Historical Society 
Am. Jour. Semit. Lang. American Journal of Semitic Languages 
Anglo-Jew. Assoc. Anglo-Jewish Association 
Apoc. Apocalypse 
Apocr. Apocrypha 
Apost. Const. Apostolical Constitutions 
'Ar. 'Arakin (Talmud) 
Arch. Isr. Archives Israélites 
Aronius, Regesten Aronius, Regesten zur Geschichte der Juden in Deutschland 
A. T. Das Alte Testament 
A. V. Authorized Version 
B 
b. ben or bar or born 
Bacher, Ag. Bab. Amor. Bacher, Agada der Babylonischen Amoräer 
Bacher, Ag. Pal. Amor. Bacher, Agada der Palästinensischen Amoräer 
Bacher, Ag. Tan. Bacher, Agada der Tannaïten 
B. B. Baba Batra (Talmud) 
B.C. before the Christian era 
Bek. Bekorot (Talmud) 
Benzinger, Arch. Benzinger, Hebräische Archäologie 
Ber. Berakot (Talmud) 
Berliner Festschrift Festschrift zum 70ten Geburtstag Berliners 
Berliner's Magazin. Berliner's Magazin für die Wissenschaft des Judenthums 
Bibl. Rab. Bibliotheca Rabbinica 
Bik. Bikkurim (Talmud) 
B. Ḳ. Baba Ḳamma (Talmud) 
B. M. Baba Meẓi'a (Talmud) 
Boletin Acad. Hist. Boletin de la Real Academia de la Historia 
Breslauer Jahresbericht. Jahresbericht des Jüdisch-Theologischen Seminars Fränkelscherstiftung 
Brit. Mus. British Museum 
Brüll's Jahrb. Brüll's Jahrbücher für Jüdische Geschichte und Litteratur 
Bulletin All. Isr. Bulletin of the Alliance Israélite Universelle 
C 
c. about 
Cant. Canticles (Song of Solomon) 
Cat. Anglo-Jew. Hist. Exh. Catalogue of Anglo-Jewish Historical Exhibition 
Cazès, Notes Bibliographiques. Cazès, Notes Bibliographiques sur la Littérature Juive-Tunisienne 
C.E. common era 

sh
Textbox
BR: Genesis Rabbah



ch. chapter or chapters 
Cheyne and Black, Encyc. Bibl. Cheyne and Black, Encyclopædia Biblica 
Chwolson Jubilee Volume. Recuell des Travaux Rédigés en Mémoire du Jubilé Scientiflque de 
M. Daniel Chwolson, 1846-1896 
C. I. A. Corpus Inscriptionum Atticarum 
C. I. G. Corpus Inscriptionum Græcarum 
C. I. H. Corpus Inscriptionum Hebraicarum 
C. I. L. Corpus Inscriptionum Latinarum 
C. I. P. Corpus Inscriptionum Peloponnesi 
C. I. S. Corpus Inscriptionum Semiticarum 
comp. compare 
Curinier, Dict. Nat. E. E. Curinier, Dictionnaire National des Contemporains 
D 
d. died 
D. Deuteronomist 
De Gubernatis, Diz. Biog. De Gubernatis, Dizionario Biografico degli Scrittori Contemporanei 
De Gubernatis, Ecrivains du Jour De Gubernatis, Dictionnaire International des Ecrivains du 
Jour 
De le Roi, Juden-Mission. De le Roi, Geschichte der Evangelischen Juden-Mission 
Dem. Demai (Talmud) 
Derenbourg, Hist. Derenbourg, Essai sur l'Histoire et la Géographie de la Palestine, etc. 
De Rossi, Dizionario De Rossi, Dizionario Storico degli Autori Ebrei e delle Loro Opere 
Do Rossi-Hamberger, Hist. Wörterb. De Rossi-Hamberger, Historisches Wörterbuch der 
Jüdischen Schriftsteller und Ihrer Werke 
Driver, Introduction. S. R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament 
E 
E. Elohist 
Eccl. Ecclesiastes 
Ecclus. (Sirach) Ecclesiasticus 
'Eduy. 'Eduyot (Talmud) 
Eisenberg, Biog. Lex. Ludwig Eisenberg's Grosses Biographisches Lexikon der Deutschen Bühne 
im XIX. Jahrhundert 
Encyc. Brit. Encyclopædia Britannica 
Eng. English 
Epiphanius, Hæres. Epiphanius, Adversus Hæreses 
'Er. 'Erubin (Talmud) 
Ersch and Gruber, Encyc. Ersch and Gruber, Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und 
Künste 
Esd. Esdras 
et seq. and following 
Eusebius, Hist. Eccl. Eusebius, Historia Ecclesiastica 
Ewald, Gesch. Ewald, Geschichte des Volkes Israel 
F 
Frankel, Mebo. Frankel, Mebo Yerushalmi 
Fürst, Bibl. Jud. Fürst, Bibliotheca Judaica 
Fürst, Gesch des Karäert. Fürst, Geschichte des Karäerthums 
G 
Gaster, Hist. of Bevis Marks Gaster, Bevis Marks Memorial Volume 
Geiger, Urschrift. Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel in Ihrer Abhängigkeit von der 
Inneren Entwicklung des Judenthums 



Geiger's Jüd. Zeit. Geiger's Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben 
Geiger's Wiss. Zeit. Jüd. Theol. Geiger's Wissenschaftliche Zeitschrift für Jüdische Theologie 
Gesch. Geschichte 
Gesenius, Gr. Gesenius, Grammar 
Gesenius, Th. Gesenius, Thesaurus 
Gibbon, Decline and Fall Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire 
Ginsburg's Bible. Ginsburg's New Massoretico-Critical Text of the Hebrew Bible 
Giṭ. Giṭṭin (Talmud) 
Graetz, Hist. Graetz, History of the Jews 
Grätz, Gesch. Grätz, Geschichte der Juden 
Güdemann, Gesch. Güdemann, Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der 
Abendländischen Juden 
H 
H. Holiness Code 
Hag. Haggai 
Ḥag. Ḥagigah (Talmud) 
Ḥal. Ḥallah (Talmud) 
Hamburger, R. B. T. Hamburger, Realencyclopädie für Bibel und Talmud 
Hastings, Dict. Bible. Hastings, Dictionary of the Bible 
Heb. Epistle to the Hebrews 
Hebr. Masoretic Text 
Herzog-Plitt or Herzog-Hauck, Real-Encyc. Herzog-Plitt or Herzog-Hauck, Real-Encyklopädie 
für Protestantische Theologie und Kirche (2d and 3d editions respectively) 
Hirsch, Biog. Lex. Hirsch, Biographisches Lexikon der Hervorragenden Aerzte Aller Zeiten und 
Völker 
Hor. Horayot (Talmud) 
Ḥul. Ḥullin (Talmud) 
I 
ib. same place 
idem. same author 
Isr. Letterbode Israelitische Letterbode 
J 
J. Jahvist 
Jaarboeken Jaarboeken voor de Israeliten in Nederland 
Jacobs, Sources Jacobs, Inquiry into the Sources of Spanish-Jewish History 
Jacobs and Wolf, Bibl. Anglo-Jud. Jacobs and Wolf, Bibliotheca Anglo-Judaica 
Jahrb. Gesch. der Jud. Jahrbuch für die Geschichte der Juden und des Judenthums 
Jastrow, Dict. Jastrow, Dictionary of the Targumim, Talmudim, and Midrashim 
Jellinek, B. H. Jellinek, Bet ha-Midrash 
Jew. Chron. Jewish Chronicle, London 
Jew. Encyc. The Jewish Encyclopedia 
Jew. Hist. Soc. Eng. Jewish Historical Society of England 
Jew. World Jewish World, London 
Josephus, Ant. Josephus, Antiquities of the Jews 
Josephus, B. J. Josephus, De Bello Judaico 
Josephus, Contra Ap. Josephus, Contra Apionem 
Josh. Joshua 
Jost's Annalen. Jost's Israelitische Annalen 
Jour. Bib. Lit. Journal of Biblical Literature 
J. Q. R. Jewish Quarterly Review 



J. R. A. S. Journal of the Royal Asiatic Society 
Justin, Dial. cum Tryph. Justin, Dialogus cum Tryphone Judæo 
K 
Kaufmann Gedenkbuch Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann 
Kautzsch, Apokryphen Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments 
Kayserling, Bibl. Esp.-Port.-Jud. Kayserling, Biblioteca Española-Portugueza-Judaica 
Kayserling, Die Jüdischen Frauen Kayserling, Die Jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur 
und Kunst 
Ker. Keritot (Talmud) 
Ket. Ketubot (Talmud) 
K. H. C. Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament, ed. Marti 
Ḳid. Ḳiddushin (Talmud) 
Kil. Kil'ayim (Talmud) 
Ḳin. Ḳinnim (Talmud) 
Kohut Memorial Volume Semitic Studies in Memory of A. Kohut 
Krauss, Lehnwörter Krauss, Griechische und Lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch, und 
Targum 
Kuenen, Einleitung. Kuenen, Historisch-Kritische Einleitung in die Bücher des Alten Testaments 
L 
Larousse, Dict. Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle 
l.c. in the place cited 
Levy, Chal. Wörterb. Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim 
Levy, Neuhebr. Wörterb. Levy, Neuhebräisches und Chaldäisches Wörterbuch über die 
Talmudim und Midraschim 
Lewysohn, Z. T. Lewysohn, Zoologie des Talmuds 
lit. literally 
Löw, Lebensalter Löw, Die Lebensalter in der Jüdischen Literatur 
LXX. Septuagint 
M 
m. married 
Ma'as. Ma'aserot (Talmud) 
Ma'as. Sh. Ma'aser Sheni (Talmud) 
Macc. Maccabees 
Maimonides, Moreh. Maimonides, Moreh Nebukim 
Maimonides, Yad Maimonides, Yad ha-Ḥazaḳah 
Mak. Makkot (Talmud) 
Maksh. Makshirin (Talmud) 
Mas. Masorah 
Massek. Masseket 
McClintock and Strong, Cyc. McClintock and Strong, Cyclopædia of Biblical, Theological, and 
Ecclesiastical Literature 
Meg. Megillah (Talmud) 
Me'i. Me'ilah (Talmud) 
Mek. Mekilta 
Men. Menaḥot (Talmud) 
Mid. Middot (Talmud) 
Midr. Midrash 
Midr. Teh. Midrash Tehilim (Psalms) 
Miḳ. Miḳwa'ot (Talmud) 
M. Ḳ. Mo'ed Ḳaṭan (Talmud) 



Monatsschrift Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 
Mortara, Indice Mortara, Indice Alfabetico 
Müller, Frag. Hist. Græc. Müller, Fragmenta Historicorum Græcorum 
Munk, Mélanges Munk, Mélanges de Philosophie Juive et Arabe 
Murray's Eng. Dict. A. H. Murray, A New English Dictionary 
N 
Naz. Nazir (Talmud) 
n.d. no date 
Ned. Nedarim (Talmud) 
Neg. Nega'im 
Neubauer, Cat. Bodl. Hebr. MSS. Neubauer, Catalogue of the Hebrew MSS. in the Bodleian 
Library 
Neubauer, G. T. Neubauer, Géographie du Talmud 
Neubauer, M. J. C. Neubauer, Mediæval Jewish Chronicles 
n. p. no place of publication stated 
N. T. New Testament 
O 
Oest. Wochenschrift. Oesterreichische Wochenschrift 
Oh. Ohalot (Talmud) 
Onḳ. Onḳelos 
Orient, Lit. Literaturblatt des Orients 
O. T. Old Testament 
P 
P. Priestly Code 
Pagel, Biog. Lex. Pagel, Biographisches Lexikon Hervorragender Aerzte des Neunzehnten 
Jahrhunderts 
Pal. Explor. Fund Palestine Exploration Fund 
Pallas Lex. Pallas Nagy Lexicon 
Pauly-Wissowa, Real-Encyc. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der Classischen 
Altertumswissenschaft 
Pes. Pesaḥim (Talmud) 
Pesh. Peshito, Peshiṭta 
Pesiḳ. Pesiḳta de-Rab Kahana 
Pesiḳ. R. Pesiḳta Rabbati 
Pirḳe R. El. Pirḳe Rabbi Eli'ezer 
Proc. Proceedings 
Publ. Publications 
R 
R. Rab or Rabbi or Rabbah or Redactor 
Rahmer's Jüd. Lit.-Blatt. Rahmer's Jüdisches Litteratur-Blatt 
Regesty Regesty i Nadpisi 
R. E. J. Revue des Etudes Juives 
Rev. Bib. Revue Biblique 
Rev. Sém. Revue Sémitique 
R. H. Rosh ha-Shanah (Talmud) 
Rios, Estudios Amador de los Rios, Estudios Históricos, Políticos y Literarios, etc. 
Rios, Hist. Amador de los Rios, Historia . . . de los Judios de España y Portugal 
Ritter, Erdkunde Ritter, Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen 
Robinson, Later Researches Robinson, Later Biblical Researches in Palestine and the Adjacent 
Regions . . . 1852 



Robinson, Researches Robinson, Biblical Researches in Palestine, Mt. Sinai, and Arabia Petræa . . 
. 1838 
Roest, Cat. Rosenthal. Bibl. Roest, Catalog der Hebraica und Judaica aus der L. Rosenthal'schen 
Bibliothek 
R. V. Revised Version 
S 
Salfeld, Martyrologium Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches 
Sanh. Sanhedrin (Talmud) 
S. B. E. Sacred Books of the East 
S. B. O. T. (Sacred Books of the Old Testament) Polychrome Bible, ed. Paul Haupt 
Schaff-Herzog, Encyc. Schaff-Herzog, A Religious Encyclopædia 
Schiller-Szinessy, Cat. Cambridge Catalogue of the Hebrew Manuscripts Preserved in the 
University Library, Cambridge 
Schrader, C. I. O. T. Schrader, Cuneiform Inscriptions and the Old Testament, Eng. transl. 
Schrader, K. A. T. Schrader, Keilinschriften und das Alte Testament 
Schrader, K. B. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek 
Schrader, K. G. F. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung 
Schürer, Gesch. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes 
Sem. Semaḥot (Talmud) 
Shab. Shabbat (Talmud) 
Sheb. Shebi'it (Talmud) 
Shebu. Shebu'ot (Talmud) 
Sheḳ. Sheḳalim (Talmud) 
Sibyllines Sibylline Books 
Smith, Rel. of Sem. Smith, Lectures on Religion of the Semites 
Soc. Bibl. Arch. Society of Biblical Archæology 
Stade's Zeitschrift Stade's Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 
Steinschneider, Cat. Bodl. Steinschneider, Catalogue of the Hebrew Books in the Bodleian 
Library 
Steinschneider, Cat. Leyden Steinschneider, Catalogus Codicum Hebræorum Bibliothecæ 
Academiæ Lugduno-Batavæ 
Steinschneider, Cat. Munich. Steinschneider, Die Hebräischen Handschriften der K. Hof- und 
Staats-Bibliothek in München 
Steinschneider, Hebr. Bibl. Steinschneider Hebräische Bibliographie 
Steinschneider, Hebr. Uebers. Steinschneider, Hebräische Uebersetzungen 
Strack, Das Blut Strack, Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit 
Suk. Sukkah (Talmud) 
s.v. under the word 
T 
Ta'an. Ta'anit (Talmud) 
Tan. Tanḥuma 
Targ. Targumim 
Targ. Onḳ. Targum Onḳelos 
Targ. Yer. Targum Yerushalmi or Targum Jonathan 
Tem. Temurah (Talmud) 
Ter. Terumot (Talmud) 
Test. Patr. Testaments of the Twelve Patriarchs 
Ṭoh. Ṭohorot 
Tos. Tosafot 
Tosef. Tosefta 



Tr. Transactions 
transl. translation 
Tristram, Nat. Hist. Tristram, Natural History of the Bible 
Ṭ. Y. Ṭebul Yom (Talmud) 
U 
'Uḳ. 'Uḳẓin (Talmud) 
Univ. Isr. Univers Israélite 
V 
Virchow's Archiv. Virchow's Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie, und für 
Klinische Medizin 
Vulg. Vulgate 
W 
Weiss, Dor. Weiss, Dor Dor we-Dorshaw 
Wellhausen, I. J. G. Wellhausen, Israelitische und Jüdische Geschichte 
Winer, B. R. Winer, Biblisches Realwörterbuch 
Wisdom. Wisdom of Solomon 
Wolf, Bibl. Hebr. Wolf, Bibliotheca Hebræa 
W. Z. K. M. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 
Y 
Yad. Yadayim (Talmud) 
"Yad" Yad ha-Ḥazaḳah 
Yalḳ. Yalḳuṭ 
Yeb. Yebamot (Talmud) 
Yer. Yerushalmi (Jerusalem Talmud) 
Yhwh. Yahweh, Jehovah 
Z 
Zab. Zabim (Talmud) 
Z. D. M. G. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
Z. D. P. V. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 
Zeb. Zebaḥim (Talmud) 
Zedner, Cat. Hebr. Books Brit. Mus. Zedner, Catalogue of the Hebrew Books in the British 
Museum 
Zeit. für Assyr. Zeitschrift für Assyriologie 
Zeit. für Hebr. Bibl. Zeitschrift für Hebräische Bibliographie 
Zeitlin, Bibl. Post-Mendels. Zeitlin, Bibliotheca Hebraica Post-Mendelssohniana 
Zunz, G. S. Zunz, Gesammelte Schriften 
Zunz, G. V. Zunz, Gottesdienstliche Vorträge 
Zunz, Literaturgesch. Zunz, Literaturgeschichte der Synagogalen Poesie 
Zunz, Ritus. Zunz, Die Ritus des Synagogalen Gottesdienstes 
Zunz, S. P. Zunz, Synagogale Poesie des Mittelalters 
Zunz, Z. G. Zunz, Zur Geschichte und Literatur 

 

 



ABBREVIATIONS 
This is the complete Abbreviation table from the 1952 printing of the Soncino 
Talmud, wherein the abbreviation tables from all the tractates were compiled into a 
single volume. A few other frequently encountered terms have been added 
(distinguished by green font), with cites as noted.  

 Books of the Bible  
 Tractates of the Talmud  
 General  
 Glossary  

BOOKS OF THE BIBLE 
Amos Amos. Judg. Judges. 
Chron. I   Chronicles I. Kings I Kings I. 
Chron. II  Chronicles II. Kings II  Kings II. 
Dan. Daniel. Lam. Lamentations. 
Deut. Deuteronomy. Lev. Leviticus. 
Ecc. Ecclesiastes. Mal. Malachi. 
Est. Esther. Mic. Micah. 
Ex. Exodus. Nah. Nahum. 
Ezek. Ezekiel. Neh. Nehemiah. 
Ezra Ezra. Numb.   Numbers. 
Gen. Genesis. Ob. Obadiah. 
Hab. Habakkuk. Prov. Proverbs. 
Hag. Haggai. Ps. Psalms. 
Hos. Hosea. Ruth Ruth. 
Isa. Isaiah. Sam. I Samuel I. 
Jer. Jeremiah. Sam. II Samuel II. 
Job Job. S.O.S. Song of Songs. 
Joel Joel. Zech. Zechariah. 
Jonah Jonah. Zep. Zephaniah. 
Jos. Joshua.   

TRACTATES OF THE TALMUD 
Ab. Aboth. 
'Ar. 'Arakin. 



'A.Z. 'Abodah Zarah. 
B.B. Baba Bathra. 
Bek. Bekoroth. 
Ber. Berakoth. 
Bez. Bezah. 
Bik. Bikkurim. 
B.K. Baba Kamma. 
B.M. Baba Mezi'a. 
Dem. Demai. 
'Ed., 'Eduy. 'Eduyyoth. 
'Er., 'Erub. 'Erubin. 
Git. Gittin. 
Hag. Hagigah. 
Hat. or Ha. Hallah. 
Hor. Horayoth. 
Hul. Hullin. 
Kel. Kelim. 
Ker. Kerithoth. 
Ket., Keth. Kethuboth. 
Kid. Kiddushin. 
Kil. Kil'ayim. 
Kin. Kinnin. 
Ma'as. Ma'asroth. 
Ma'as Sh. or MS. Ma'aser Sheni. 
Mak. Makkoth. 
Maks. or Maksh. Makshirin. 
Meg. Megillah. 
Me'il. Me'ilah. 
Men. Menahoth. 
Mid. Middoth. 
Mik. Mikwa'oth. 
M.K. Mo'ed Katan. 
M.Sh. Ma'aser Sheni. 
Naz. Nazir. 
Ned., Neda. Nedarim. 
Neg. Nega'im. 



Nid. Niddah. 
Oh., Ohol. Oholoth. 
Or., 'Orl., 'Orlah. 'Orlah. 
Par. Parah. 
Pes. Pesahim. 
R.H. Rosh Hashanah. 
Sanh. Sanhedrin. 
Shab. Shabbath. 
Sheb. Shebi'ith. 
Shebu. Shebu'oth. 
Shek. Shekalim. 
Sot. Sotah. 
Suk. Sukkah. 
Ta' or Ta'an. Ta'anith. 
Tam. Tamid. 
Tem. Temurah. 
Ter. Terumoth. 
Toh. Tohoroth. 
Toho. v. Toh. 
T.Y. Tebul Yom. 
'Uk., 'Ukz. 'Ukzin. 
Yeb. Yebamoth. 
Yom. Yoma. 
Zab. Zabim. 
Zeb. Zebahim. 

GENERAL 
ad loc. At that place. 
Adreth R. Solomon b. Adreth (or Rashba; 1235-1310). 
A.J.P. American Jewish Publications. 
A.J.V. American Jewish Version. 
Alfasi R. Isaac b. Jacob Alfasi (1013-1103). 
Ant. Antiquities, by Flavius Josephus. 
Ar. Comp. Aruch completum, ed. A. Kohut. 
A.R.N. Aboth Rabbi Nathan. 
'Aruch or Talmudic Dictionary by R. Nathan b. Jehiel of Rome (1106). 



'Aruk 
Asheri R. Asher b. Jehiel (1250-1327) 
A.T. Die Agada der Tannaiten, by W. Bacher. 
A.V. Authorized Version. 
b. ben, bar, son of. 
Ba.H. Bayith Hadash, Glosses by R. Joel b. Samuel Sirkes (1561-1640). 
B.C.E. Before the Christian Era. 
B.D.B. English and Hebrew Lexicon, by Brown, Driver and Briggs.  
c. About. 
C.C. Columbia College Manuscripts. 
C.E. Common Era. 
cf. Compare, refer to. 
Chajes Z.H. Notes by Chajes, Zebi Hirsch b. Meir (1805-1855) in the Wilna 

Roman edition of the Talmud. 
C.P.B. Companion to the Authorized Daily Prayer Book, by I. Abrahams. 
Cur. ed(d) Current edition(s). 
Derenbourg Derenbourg J., Essai sur l'Histoire et la Geographie de la Palestine. 
Der gal. 
'Amh. Der galildische 'Am-ha-arez, by A. Buchler. 
D.E.Z. Derek Ere; Zutra. 
Dor Dor Dor Wedoreshaw by I. H. Weiss. 
Doroth Doroth Harishonim by 1. Halevy. 
D.S. Dikduke Soferim by R. Rabbinowicz. 
e.g. For example. 
E.J. Encyclopaedia Judaica. 
Ekah Rab. Midrash Ekah Rabbah. 
Et. St. Etymologische Studien, Joseph Perles (1835-1894). 
E.T. English Translation. 
E.V. English Versions of the Bible. 
f. Following verse or chapter (plural ff.). 

[G] 
This symbol is used in place of a Greek phrase, word, or letter in the 
original Soncino text. Readers to whom the original Greek is 
important should consider purchasing a printed copy of the 
Babylonian Talmud from Soncino Press. 

Gen. R. Genesis Rabbah. 
Geogr. Geographie, by A. Neubauer. 
Gersh. R. Gershom, the Light of the Exile, (960-1040). 



Geschichte Graetz H., Geschichte der Juden (4th ed.). 
G.K., Ges.K. Gesenius-Kautzsch, Hebrew Grammar.  
Glos. Glossary. 
Golds. Translation of the Babylonian Talmud in German by L. 

Goldschmidt. 
Graetz. Graetz, H., Geschichte der Juden (4th ed.). 
G.V. Gottesdienstliche Vortrage, by L. Zunz. 

[H] 
This symbol is used in place of a Hebrew (or Aramaic) letter, word, 
or phrase in the original Soncino text. Readers to whom the original 
Hebrew is important should consider purchasing a printed copy of 
the Babylonian Talmud from Soncino Press. 

Han. R. Hananel b. Hushiel of Kairwan (about 990-1050).  
HAN. v. Han. 
Hananel. v. Han.  
Heb. Hebrew.  
Hildesheimer Hildesheimer, H., Beitrdge zur Geographie Palastinas.  
Hiph. Hiph'il. 
H.M. Hoshen ha-Mishpat. 
H.U.C.A. Hebrew Union College Journal (Annual). 
i.e. That is. 
J., Jer. Jerusalem (Jerushalmi). 
Jast. M. Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 

Yerushalmi and the Midrashic Literature. 
J.E.  Jewish Encyclopaedia. 
J.Q.R. Jewish Quarterly Review. 
J.T. Jerusalem Talmud. 
Kes. Mish. Keseph Mishnah, commentary on Maimonides' Yad, by Joseph Karo. 
Klausner J, [H] 
Koh.Rab. Midrash Koheleth Rabbah. 
Levy J. Levy's Neuhebraisches u. chaldaisches Wdrterbuch uber die 

Talmudim u. Midrashim. 
lit. Literally. 
loc. cit. Loco citato; In the place cited. 
Lowe's M.S. Text of Aboth in the MS. of the Mishnah edited by W. H. Lowe and 

reprinted by Taylor in his Sayings of the Jewish Fathers. 
LXX. Septuagint (see Authorities Consulted 0r Quoted). 
Ma'aseh Rab. Glosses by R. Bezalel Ranschburg (19th cent.) included in recent 



printed edd. of Horayoth. 
Maharam Meir b. Gedaliah Lublin (d. 1616). 
Maharsha R. Samuel Eliezer Halevi Edels (1555-1631). 
Maim. Moses Maimonides (1135-1204). 
Malbim Commentary on the Bible by M. L. Malbim (1809-1879).  
Me'iri Commentary on Yebamoth by Menahem b. Solomon Me'iri (1249-

1306). 
Mek. Mekilta. 
M.G.W.J. Monatschrift fur Geschichte and Wissenschaft des Judentums 
Mid. Tann. Midrash Tannaim 0n Deuteronomy, edited by Dr. D. Hoffmann 

(Berlin 1909). 
MS. Manuscript (Plural MSS.). 
MS.F. Florence Codex of the Talmud. 
MS.M. Munich Codex of the Talmud. 
M.T. Massoretic Text of the Bible. 
M.V. Mahzor Vitry; an 11th cent. French Prayer Book, edited by S. 

Hurwitz, Nurnberg, 1923. 
N.B. Neue Beitrage zur Geschichte and Geographie Galilaas, S. Klein.  
Neubauer Neubauer, J., Beitrdge zur Geschichte des biblisch talmudischen 

Eheschliessungsrechts. 
N.H. Neo Hebrew. 
N.S.I. North Semitic Inscription, Cooke. 
Obermeyer Obermeyer, J., Die Landschaft Babylonien. 
Orah. Mishor Novellae 0n Nazir, Johanan b. Meir Kremnitzer (17th century) 
P.B. The Authorized Daily Prayer Book, S. Singer. 
Pir. R.El. Pirki di R. Eliezer. 
P.R.E. Pirke Rabbi Eliezer. 
R. Rab, Rabban, Rabbenu, Rabbi. 
Rabaad. Abraham b. David of Posquieres (c. 1125-1198). 
R. Jonah R. Jonah (he-Hasid) Gerondi (d. 1263). 
Ra. N. Rabbi Nissim b. Reuben of Gerondi (14th century). 
Ran. Rabbi Nissim b. Reuben of Gerondi (14th century). 
Rashal Notes and glosses on the Talmud by R. Solomon Luria (d. 1573) 
Rashb., 
Rashbam. Rashbam. Commentary of R. Samuel b. Meir (d. about 1174). 
Rashi. Commentary of R. Solomon b. Isaac (d. 1105). 
R.E.J. Revue des Etudes Juives. 



Ronsburg Marginal Glosses by Bezalel Ronsburg (1760-1820) in the Wilna 
edition of the Talmud. 

R.V. Revised Version of the Bible.  
Sanh. Sanhedrin. 
S.B.H. Salomo ben. Hajathom. 
Schurer Geschiche des judischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 4th ed., by 

E. Schurer. 
Sem. Semahoth. 
Sh.ha-Sh.Rab. Song of Songs, Midrash Rabbah. 
Sof. Soferim. 
Sonc. Ed. Soncino Press Editions, London. 
Soph. Sopherim. 
Strashun Annotations by Samuel Strashun (1794-1872) in the Wilna edition of 

the Talmud. 
s.v. Sub verbum; Under the [word] entry (used for dictionaries, 

encyclopaediae, and other compendia). 
T.A. Talmudische Archdelogie by S. Krauss. 
Tal. Mun. Talmudische Munzen and Gewichte, by B. Zuckermann.  
Talm. Arch. v. T.A. 
Talm. Gew. Talmudische Munzen and Gewichte by B. Zuckermann. 
Tan. Midrash Tanhuma. 
T.J. Talmud Jerusalemi. 
Tob. Commentary on the Mishnah by R. Yom Tob Lipmann Heller 

(1579-1654) 
Toledoth Toledoth Tannaim we Amoraim, by A. Hyman. 
Tosaf. Tosafoth. 
Tosaf. Ri R. Isaac b. Samuel of Dampierre (Ri the Elder) (d.c. 1200). 
Tosaf. Yom. Tosafoth Yom Tov.  
Tosef. Tosefta.  
Trani. Commentary by R. Isaiah di Trani the Elder (d. about 1250) in the 

Wilna Romm edition of the Talmud. 
Tur. Tur Yoreh Deah, by Jacob (d. before 1340) son of Asher b. Jehiel 

(Asheei). 
Tur. Y.D. See Tur. 
Wahrmann N. Untersuchungen uber die Stellung der Frau im fudentum im Zeitalter 

der Tannaiten. 
Wilna Gaon. Notes by Elijah of Wilna (1720-1797) in the recent printed editions 



of the Talmud. 
Yad. Yad Hahazakah, by Moses Maimonides. 
Yad Ramah. The Yad Ramah of R. Meir Moses b. Todros ha-Levi Abulafia. 
Yalk. Yalkut. 
Z.A.W. Zeitschrift fur alttestamentliche Wissenschaft. 
Z.D.M.G. Zeitschrift der Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft. 
Z.D.P.V. Zeitschrift des deutschen Palaestina-Vereins. 
Z.M. Zuckermandel (Tosefta). 
Zuck. Zuckermandel's edition of the Tosefta. 

 



 بعض االختصارات التي استعملھا لویس جینزبرج، والتي أوردناھا في الكتاب
 

Abkir: Midrash Abkir (Hebrew: מדרש אבכיר) is one of the smaller midrashim, the extant remains 
of which consist of more than 50 excerpts contained in the Yalḳuṭ and a number of citations in 
other works. It dealt, according to all accessible evidence, only with the first two books of the 
Pentateuch. The language of this midrash is pure Hebrew, while its contents and discussions 
recall the works of the later haggadic period. As in the Pirḳe Rabbi Eli'ezer 
 
Aggadat Bereshit: 10th century midrash, translated by Buber, Cracow, 1902 
 
Aggadat Hazita: or Midrash Hazita, Shir, Song of Songs Rabbah 
 
Aggadat Shir: Shir ha Shirim Zuta 
 
Alphabetot: Kabbalistic medival work 
 
ARN: Avot de Rabbi Nathan (written around 700-900 CE) 
 
Artapanus: in Eusebius, Praeparatio Evangelica 
 
Ba. R: Numbers Rabbah 
 
Ben ha-Malek we ha-Nazir: by Abraham ibn Samuel ibn Abraham ibn Ḥasdai ha-Levi 13th 
century CE 
 
B. R: Gneisses Rabbah, Bereshit Rabbah 
 
Derek Erez: Torah im Derech Eretz, by Rabbi Samson Raphael Hirsch 
 
D. R: Deuteronomy Rabbah, Devarim Rabbah 
 
Ekah: Ekah Rabbah or Rabbati, Lamentations Rabbah 
 
Emek ha Malek: by the Cabalist Naphtali , a disciple of Luria  
 
Ephraem or Ephrem: St. Ephrem The Syrian, who died 373 CE, in his Opera Omnia 
 
ER and EZ: Seder Eliyahu (Elijah) Rabbah and Seder Eliyahu Zuta 
 
Eshkol: Eshkol ha Kofer, by Judah Hadassi, 12th Century, in Constantinople  
 
Gorion: Midrash Abba Gorion 
 
Hadar: Toratan shel Rishonim, or: Bet nekhot ha- halakot, by Aron Einhom 
 
Hadassi: =Eshkol 
 
Hasidim: Sefer ~, by Judah ben Samuel of Regensburg 



 
Kohelet: ~ Rabbah 
 
Kohelet Z: ~ Zuta, An abbreviated version of Ecclesiastes Rabbah 
 
Likah: Midrash ~, Likah Tov, Pesikta Zutarta, a midrashic commentary composed in 11th 
century.  
 
Likkute ha pardes: medieval work by pupils of Rashi, a collection of Halakot and discussions, 
also known as "Sefer ha Pardes", written around 1220 CE  
 
Likkutim: ~ Yekarim (The precious collection) by a disciple of R. Maggid or Rabbi Dov Ber of 
Mezeritch, in his name. must not be confused with: 
 
Likkutim, Sefer ha Likkutim: fragments of Jalkut ha- Machiri 
  
Ma'aseh aseret Haruge Malkut or Malkhut: Midrash Aseret Harugei Malchut, Midrash Eleh 
Ezkerah: This midrash receives its name from the fact that a seliḥah for the Day of Atonement, 
which treats the same subject and begins with the words "Eleh ezkerah," recounts the execution 
of ten famous teachers of the Mishnah in the time of the persecution by Hadrian. The same 
event is related in a very ancient source, Ekah Rabbati on Lam. ii. 2, ed. Buber, p. 50b (comp. 
also Midr. Teh. on Ps. ix. 13, ed. Buber, p. 44b). According to the Midrash Eleh Ezkerah, a 
Roman emperor commanded the execution of the ten sages of Israel to expiate the guilt of the 
sons of Jacob, who had sold their brother Joseph—a crime which, according to Ex. xxi. 16, had 
to be punished with death. The names of the martyrs are given here, as in the seliḥah already 
mentioned (varying in part from the Ekah Rabbati and the Midrash Tehillim), as follows: R. 
Simeon b. Gamaliel, R. Ishmael the high priest, R. Akiba, R. Ḥanina b. Teradion, R. Judah b. 
Baba, R. Judah b. Dama, R. Ḥuzpit, R. Hananiah b. Ḥakinai, R. Jeshebeab, and R. Eleazar b. 
Shammua'.///Although this midrash employs other sources, borrowing its introduction from the 
Midrash Konen, and the account of the conversation of Rabbi Ishmael with the angels in 
heaven probably from the "Hekalot," it forms, nevertheless, a coherent work. It was edited, on 
the basis of a Hamburg codex, by Jellinek (Leipsic, 1853, and in his "B. H." ii. 64-72), and, 
according to another manuscript, by Chones, in his "Rab Pe'alim" (pp. 157-160). A second and 
a third recension of the midrash were edited, on the basis of manuscript sources, in "B. H." (vi. 
19-35), and a fourth is contained in the Spanish liturgical work "Bet Ab" (Leghorn, 1877). 
According to Jellinek, "the fourth recension is the oldest, since it has borrowed large portions 
from the 'Hekalot'; next to this stand the second and the third; while the youngest is the first, 
which, nevertheless, has the advantage of real conformity with the spirit of the race and 
represents this the best of all." The martyrdom of the ten sages is also treated in the additions to 
the "Hekalot" ("B. H." v. 167 et seq.) and in the ḳinah for the Ninth of Ab. 
 
Ma'aseh Abraham or Avraham: a compilation of the midrashic sources about Abraham, a 
medieval text, written originally in Arabic, and translated to Hebrew 
 
Ma'aseh Torah: by Judah ha- Nasi (2nd Century CE) 
 
Ma'asiyyot: Ma'asiyyot vehu Hibbur Yafeh Meha- Yeshua, by Nissim ben Jacob ben  Nissim 
Ibn Shahin The Gaon (990-1062) 



Ma'ayan: Ma'ayan Hokma, in BHM 1: 58-61 
 
Mahzor Vitry: halakhic-liturgical composition by Simḥah b. Samuel of Vitry, a small town in 
the department of Marne, France. Simḥah was an outstanding pupil, or even a colleague, of 
Rashi and apparently died during his teacher's lifetime (i.e., before 1105 – see Gross, Gallia 
Judaica, 196). His son Samuel married Rashi's granddaughter and he was the grandfather of the 
famous tosafist, Isaac of *Dampierre (Urbach, Tosafot, 115). Like his colleague Shemaiah, 
Rashi's secretary, he occupied himself with the arrangement of his master's halakhic rulings, 
and later authorities sometimes confused their names.  
 
Manzur: Abu Manzur Al- Dhamari, who wrote a medieval Yemenite commentary "Siraj Al- 
Ukul" ول  ,see Kohut Alexander, Notes on a hithero unknown exegetical, theological ,سراج العق
philosophical commentary to the Pentateuch, composed by Aboo Manzr Al- Dhamari  
 
Mekilta or Mikhilta: ~ de Rabbi Yishmael on Exodus 
 

Mekilta D: The Mekhilta le-Sefer Devarim (Hebrew: מכילתא לספר דברים) is a halakic midrash to 
Deuteronomy from the school of Rabbi Ishmael which is no longer extant. No midrash by this 
name is mentioned in Talmudic literature, nor do the medieval authors refer to such a work. Although 
Maimonides says in his introduction to the Yad ha-ḤazaḲah, "R. Ishmael explained from 'we-eleh shemot' to 
the conclusion of the Torah, that is, the Mekilta," he did not see this midrash, which also includes 
Deuteronomy, since he does not quote any Mekilta passages to that book of the Pentateuch in his Sefer ha-
Miẓwot, although he draws upon the halakic midrashim in discussing most of the commandments. 
Maimonides probably knew, therefore, merely through an old tradition which he had heard that such a midrash 
by R. Ishmael existed.///Evidence in favor of its existence: But there are other circumstances which 
prove that there was once such a work. Many midrashic baraitot to Deuteronomy are introduced 
in the Talmud with the words "Tena debe R. Yishmael," and may be recognized in form and 
substance as Ishmael's midrashim (comp. D. Hoffmann, Zur Einleitung in die Halachischen 
Midraschim, p. 77; idem, Ueber eine Mechilta zu Deuteronomium, in the Hildesheimer 
Jubelschrift, German part, pp. 83-98). B. B. 124b quotes a passage to a verse in Deuteronomy 
from the "She'ar Sifre de-Be Rab," a term by which the Mekilta de-Rabbi Yishmael is 
designated (comp. Hoffmann, l.c. p. 40). This clearly indicates that there was a midrash to 
Deuteronomy by R. Ishmael at the period of the Amoraim.///This work, which was called also 
"Mekilta," disappeared at an early date, and was therefore unknown to the medieval authors. 
The editor of the Midrash ha-Gadol, however, knew it and included many passages from it in 
his collection. The citations from R. Ishmael's Mekilta to Deuteronomy which are contained in 
the Midrash ha-Gadol have been collected by D. Hoffmann and printed under the title Liḳḳuṭe 
Mekilta: Collectaneen aus einer Mechilta in the Hildesheimer Jubelschrift, Hebr. part, pp. 3-32, 
and separately under the title Liḳḳuṭe Batar Liḳḳuṭe: Neue Collectaneen aus einer Mechilta zu 
Deuteronomium (Berlin, 1897). It appears from these passages that this midrash contained 
much valuable material from the earlier halakic exegetes. Especially noteworthy is the 
statement that R. Simon Gamaliel, together with R. Johanan b. Zakkai, addressed a circular 
letter to the Galileans and other communities (Liḳḳuṭe Mekilta, p. 30), a statement which 
certainly antedates the parallel passage in Tosef., Sanh. ii. 6.///Hoffmann's collection of extracts 
from the Mekilta includes also many quotations from Maimonides' Yad (comp. D. Hoffmann, 
Ueber eine Mechilta, p. 85, and his preface to the Liḳḳuṭe Mekilta, p. 4). Aside from the 
passages included in the Midrash ha-Gadol, some fragments of the Mekilta have been preserved 



in the Cairo Genizah; these were discovered by S. Schechter and published by him in the J. Q. 
R. 

 
Mekilta RS: ~ de rabbi Shimon bar yohai on Exodus 
 
Merkabah: Ma'aseh Merkabah (Account of the Chariot) by Rabbi Ishmael ben Elisha, who was 
contemporary to Rabbi Akiba who died 135 CE  
 
MHG: Midrash ha- Gadol (14th century) 
 
Midrash aggadah: an exegetical midrash on Pentateuch, consisting mainly of excerpts of the 
work of Moses ha- Darshan  
 
Mirkhond: Tarikh Raudat Al- Safa or Rouzat ~, a Persian work by Mohammed ibn Khawnd 
Shah Mirkhonn 
 

 تألیف میر محمد بن سید برھان الدین خواوندشاه میر خواندروضة الصفا في سیرة األنبیاء والملوك والخلفا، 
ن  والظاھر أن لویس جینزبرج اعتمد علیھ بكثرة، لعدم توفر ترجمات لقصص األنبیاء البن كثیر وبدائع الزھور البن إیاس واب

  الجوزي تاریخھ وأبي منصور الثعالبي عرائس المجالس وال البخاري ومسلم وابن حنبل
 
Mishle: Midrash ~, Midrash Proverbs 
 
M. W. : Midrash Wayosha 
 
Nispahim: Le Seder Eliyahu Zuta, edited by M. Freidman  
 
'Or Zarua: Ritual work, considered ritual code and Talmudic commentary, by Issac ben Moses 
of Vienna, known also as 'Or Zaru, or The Riaz, wrote in 1260  
 
PdRE: =PRE 
 
PK: Pesikta de Rav Kahana 
 
PR: Psikta Rabbati 
 
R. E. J. : Rveue de Etudes Juives, Paris 1880 
 
Sekel: Sekel Tob by Menahem ben Solomon 
 
Sifre D and N: Sifre debe Rab, or Sifre Rabbah on on Deuteronomy and Numbers 
 
Sifre Z: Sifre Zuta on Numbers 
 
Shemuel: Midrash Shemuel, by Samuel ben Israel de Used (11th Century) 
 
Shir: Song of Songs Rabbah, Shir ha Shirim Rabbah, Canticles R  
 

sh
Textbox
Midrash Shir: Midrash Shir ha-Shirim, Grunhut ed., Jerusalim 1897



Shirah: or Perek Shirah, Song of Nature, composed around 2nd Century> 
 
Sh. R: Exodus Rabbah, Shemot Rabbah 
 
Tadshe: Midrash ~ 
 
Tan. Or Tanh.: Midrash Tanhuma 
 
Tannaim: = Mikelta D 
 
Theoderetusin Genesis  
 
Tosafot(s): Medieval commentaries on The Talmud 
 
Vayikra: a particular version of Leviticus in Hebrew, which louis Guinzberg used, or: Sefer 
Vayikra or Vayokra, Settin, 1865, contains all Standard commentaries including Yudish teitch, 
supplement with the Haflarot. Shir ha shirim (Song of Songs) with standard commentaries, 
additional supplement containing the Sabbath prayers, a scarce copy. This Chumash was 
intended for Synagogue use.   
 
Wa-Yosha or Vayosh: 11th Century 
 
W. R: Leviticus Rabbah, Wa-yikra Rabbah 
 
Yashar: Book of Jasher, a late haggadic work 
 
Yashar Shemot: amidrash to the Pentateuch (11th century)  
 

Yalkut: Yalkut Shimoni: Yalkut Shimoni (Hebrew: ילקוט שמעוני) or simply Yalkut is an aggadic 
compilation on the books of the Hebrew Bible. From such older haggadot as were accessible to 
him, the author collected various interpretations and explanations of Biblical passages, and 
arranged these according to the sequence of those portions of the Bible to which they referred 

Yalkut Yosef: Yalkut Yosef (ילקוט יוסף; Hebrew: "Collation of [the works of Ovadia] Yosef") is 
an authoritative, contemporary work of Halakha, providing a detailed explanation of the 
Shulchan Aruch as based on the halachic rulings [1] of the former Rishon LeTzion Rav Ovadia 
Yosef. It was written by Rabbi Yitzhak Yosef, his son.///Yalkut Yosef is written to give practical 
halachic guidance to Jews of Sephardi and Mizrahi origin; it is widely cited, and a growing 
number of synagogues and yeshivot are using the work for study purposes.[2] The work is 
published in 24 volumes and includes a 2 volume "kitzur" (summary). It currently covers all of 
the Orach Chayim section of the Shulchan Aruch and parts of Yoreh De'ah dealing with 
Kashrut.[3] 

Yalkut Makiri: Machir ben Abba Mari (Hebrew: מכיר בן אבא מרי) was the author of a work 
entitled Yalkut ha-Makiri (ילקוט המכירי), but about whom not even the country or the period in 
which he lived is definitively known. Moritz Steinschneider (Jewish Literature, p. 143) 
supposes that Machir lived in Provence; but the question of his date remains a subject of 
discussion among modern scholars. Strack & Stemberger (1991) indicate that the work was 



most probably composed in the late 13th or 14th century. Contents.///The Yalkut Makiri itself is 
similar in its contents to the Yalkuṭ Shim'oni, with the difference that while the latter covers the 
whole Bible, Machir extended his compilation of Talmudic and midrashic sentences only to the 
books of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, the twelve Minor Prophets, Psalms, Proverbs, and Job.///In 
the introductions, apparently very similar, to these books, Machir gives the reason which 
induced him to undertake such a work: he desired to gather the scattered haggadic sentences 
into one group. He seems to have thought it unnecessary to do the same thing for the 
Pentateuch and the Five Scrolls, as it had been done already, to a certain extent, in the Midrash 
Rabbah; but it may be concluded that Machir intended to make such a compilation on the 
earlier prophetical books also. From his introduction to the part on Isaiah it would seem that he 
began with Psalms and finished with Isaiah, though in his introduction to the part on the Psalms 
he mentions the other parts.///Sources: Machir used the following sources in his compilation: 
the two Talmuds, the Tosefta, the minor treatises, the Sifra, the Sifre, the Pesiḳta, Midrash 
Rabbah on the Pentateuch, Midrash Ḳohelet, Midrash Tehillim, Midrash Mishle, Midrash 
Iyyob, Midrash Tanḥuma, a Midrash quoted as ע"דשחנו , Pirḳe Rabbi Eli'ezer, Seder 'Olam, and 
Haggadat Shir ha-Shirim, frequently quoting the last-named Midrash in the part on Book of 
Isaiah. Machir had another version of Deuteronomy Rabbah, of which only the part on the 
section "Debarim" exists now (comp. S. Buber, Liḳḳutim mi-Midrash Eleh ha-Debarim Zuṭa, 
Introduction). It is difficult to ascertain whether Machir knew of the Midrash Yelammedenu; he 
quotes only Midrash Tanḥuma, but the passages which he cites are not found in the present text 
of that work, so that it is possible that he took these passages from the Yelammedenu.///Only 
the following parts of the Yalḳuṭ ha-Makiri are extant: Isaiah, published by I. Spira (Berlin, 
1894; comp. Israel Lévi in R. E. J. xxviii. 300) from a Leyden manuscript; Psalms, published 
by S. Buber (Berdychev, 1899) from two manuscripts (one, previously in the possession of 
Joseph b. Solomon of Vyazhin, was used by David Luria, and its introduction was published by 
M. Straschun in Fuenn's Ḳiryah Ne'emanah, p. 304; the other is MS. No. 167 in the Bodleian 
Library); the twelve Minor Prophets (Brit. Mus., Harleian MSS., No. 5704), for which compare 
A.W. Greenup, The Yalkut of R. Machir bar Abba Mari / ed., for the first time, from the unique 
MS. (Harley, 5704) in the British Museum, London 1909-1913 (3 vols.); Proverbs, extant in a 
MS. which is in the possession of Grünhut (Zeit. für Hebr. Bibl. 1900, p. 41), and which was 
seen by Azulai (Shem ha-Gedolim, ii., s.v. "Yalḳuṭ ha-Makiri"), published by Grünhut in 
Jerusalem in 5662 (= 1902). //Importance: Moses Gaster ("R. E. J." xxv. 43 et seq.) attached 
great importance to Machir's work, thinking that it was older than the "Yalḳuṭ Shim'oni," the 
second part of which at least Gaster concluded was a bad adaptation from the "Yalḳuṭ ha-
Makiri." Gaster's conclusions, however, were contested by A. Epstein ("R. E. J." xxvi. 75 et 
seq.), who declares that Machir's "Yalḳuṭ." is both inferior and later than the "Yalḳuṭ Shim'oni." 
Buber conclusively proved, in the introduction to his edition of the "Yalḳuṭ ha-Makiri," that the 
two works are independent of each other, that Machir lived later than the author of the "Yalḳuṭ 
Shim'oni," and that he had not seen thelatter work. Samuel Poznanski thinks that Machir lived 
in the fourteenth century 

 

Yalkut Reuveni: Reuben Hoshke HaKohen (Sofer) (died April 3, 1673) (Hebrew:  אברהם ראובן
 was a Kabalist and rabbi of Prague. "Hoshke," his father's name, is a Polish (הכהן סופר
diminutive for "Joshua," mistaken by G.B. De Rossi (Dizionario, s.v. "Oski, Ruben") and Zunz 
(Z. G. p. 402) for his family name.///Works: He wrote: 



Yalḳuṭ, Re'ubeni, a cabalistic work (an imitation of the Yalḳuṭ Ḥadash) containing a collection 
of sayings taken from other cabalistic works and arranged in alphabetical order (Prague, 1660) 

Yalḳuṭ Re'ubeni ha-Gadol, (ילקוט ראובני הגדול) a cabalistic midrash on the Pentateuch arranged 
according to the order of the parashiyyot (Wilmersdorf, 1681) 

Yelammedenu: Tanhuma version B 
 
Yelammedenu in Yalkut: Tanhuma Version B, Which has been extensively refered to by the 
redactor of Yalkut 
 
Yerahmeel: Chronicles of Jerahmeel, 12th century,  ascribed to the Jew historian Yerahmeel or 
Jerahmeel ben Solomon  
 
Yezirah: Sefer ~, or Yetzirah, pilosophico- kabalistic midrash, ascribed to R. Akiba ?   
 
 
 
 

sh
Textbox
Both the Babylonian and the Jerusalem Talmuds refer to the "Sepher Yetzirah." Their treatise, named "Sanhedrin," certainly mentions the "Book of Formation," and another similar work; and Rashi in his commentary on the treatise "Erubin," considers this a reliable historical notice.Other historical notices are those of Saadya Gaon, who died A.D. 940, and Judah Ha Levi, A.D. 1150; both these Hebrew classics speak of it as a very ancient work. Some modern critics have attributed the authorship to the Rabbi Akiba, who lived in the time of the Emperor Hadrian, A.D. 120, and lost his life in supporting the claims of Barchocheba, a false messiah: others suggest it was first written about A.D. 200. Graetz however assigns it to early Gnostic times, third or fourth century, and Zunz speaks of it as post Talmudical, and belonging to the Geonim period 700-800 A.D.; Rubinsohn, in the Bibliotheca Sacra, speaks of this latter idea as having no real basis.



 
ره، بع Yalkutأو سفر  Mekiltaأو سفر  Tanhuma. (Tan(  حیثما یرد بعد اسم سفر:مالحظة ة أو غی ض األسماء الغریب

ى غرار  وراة ، فEmor, Hukkat, Wa Ethanan, Pekudi, Tazira, Ki-Tissaعل راءة الت ذه األسماء ھي تقسیمات ق ھ
ا یعرف بال  Parsha or Parshat ha Shavua, The weekly Torahـ عند الیھود كل یوم سبت على مدار السنة، وھو م

Portionوھذه قائمة بأسماء التقسیمات من موسوعة ویكیبدیا اإلنجلیزیة ،: 
 

The weekly Torah portion (Hebrew:  ָפָּרַשׁת ַהָשּׁבּוַעParashat ha-Shavua , popularly just parashah or 
parshah[pronunciation?] or parsha and also known as a Sidra or Sedra[pronunciation?]) is a section of the Torah (Hebrew 
Bible) read in Jewish services, mainly on Shabbat (Saturday, the Jewish Sabbath) and on Monday and Thursday 
morning services. In Judaism, the Torah is read publicly over the course of a year, with one major portion read 
each week in the Shabbat morning service, except when a holiday coincides with Shabbat. The Torah is 
traditionally divided into 54 parshiyot or parshas (plural). 

Each weekly Torah portion adopts its name from one of the first unique words in the Hebrew text. Dating back 
to the time of the Babylonian captivity (6th century BCE),[citation needed] public Torah reading mostly followed an 
annual cycle beginning and ending on the Jewish holiday of Simchat Torah, with the Torah divided into 54 
weekly portions to correspond to the lunisolar Hebrew calendar, which contains up to 55 weeks, the exact 
number varying between leap years and regular years.[1] 

There was also an ancient triennial cycle of readings practiced in some parts of the world. In the 19th and 20th 
centuries, many congregations in the Reform and Conservative Jewish movements have implemented an 
alternative triennial cycle in which only one-third of each weekly parashah is read in a given year; the parashot 
read are still consistent with the annual cycle but the entire Torah is completed over three years. 

Due to different lengths of holidays in Israel and the Diaspora, the portion that is read on a particular week will 
sometimes not be the same inside and outside Israel. 

Division into weekly parashot 

The division of parashot found in the modern-day Torah scrolls of all Ashkenazic, Sephardic, and Yemenite 
communities is based upon the systematic list provided by Maimonides in Mishneh Torah, Laws of Tefillin, 
Mezuzah and Torah Scrolls, Chapter 8. Maimonides based his division of the parashot for the Torah on the 
Masoretic text of the Aleppo Codex.[2] 

Table of weekly readings 

In the table, a portion that may be combined with the following portion, to compensate for the changing number 
of weeks in the lunisolar year, is marked with an asterisk. 

Book Parsha Name English Equivalent[3] Parsha Portion 
Bereishit (Genesis) Bereishit, ְבֵּראִשׁית In the beginning Gen. 1:1-6:8 
 Noach, נַֹח Noah (rest) 6:9-11:32 
 Lech-Lecha, ְל-ֶל  Go forth, yourself! 12:1-17:27 
 Vayeira, ַויֵָּרא And He appeared 18:1-22:24 
 Chayei Sarah, ַחיֵּי ָשָׂרה Life of Sarah 23:1-25:18 
 Toledot, ּתֹוְלדֹת Generations 25:19-28:9 
 Vayetze, ַויֵֵּצא And he went out 28:10-32:3 
 Vayishlach, ַויְִּשַׁלח And he sent 32:4-36:43 
 Vayeshev, ַויֵֶּשׁב And he settled 37:1-40:23 
 Miketz, ִמֵקּץ At the end of 41:1-44:17 
 Vayigash, ַויִּגַּׁש And he drew near 44:18-47:27 



 Vayechi, ַויְִחי And he lived 47:28-50:26 
Shemot (Exodus) Shemot, ְשׁמֹות Names Ex. 1:1-6:1 
 Va'eira, ָוֵאָרא And I appeared 6:2-9:35 
 Bo, ֹּא  Enter! 10:1-13:16 ב
 Beshalach, ְבַּשַׁלּח When he let go 13:17-17:16 
 Yitro, יְִתרֹו Jethro 18:1-20:23 
 Mishpatim, ִמְּשָׁפִּטים Laws 21:1-24:18 
 Terumah, ְתּרּוָמה Offering 25:1-27:19 
 Tetzaveh, ְתַּצֶוּה You shall command 27:20-30:10 
 Ki Tisa, ִכּי ִתָשּׂא When you elevate 30:11-34:35 
 *Vayakhel, ַויְַּקֵהל And he assembled 35:1-38:20 
 Pekudei, ְפקּוֵדי Accountings of 38:21-40:38 
Vayikra (Leviticus) Vayikra, ַויְִּקָרא And he called Lev. 1:1-5:26 
 Tzav, ַצו Command! 6:1-8:36 
 Shemini, ְשִּׁמינִי Eighth 9:1-11:47 
 *Tazria, ַתזְִריַע She bears seed 12:1-13:59 
 Metzora, ְמּצָֹרע Infected one 14:1-15:33 
 *Acharei Mot, ַאֲחֵרי מֹות After the death 16:1-18:30 
 Kedoshim, ְקדִֹשׁים Holy ones 19:1-20:27 
 Emor, ֱאמֹר Say! 21:1-24:23 
 *Behar, ְבַּהר On the Mount 25:1-26:2 
 Bechukotai, ַֹּתי  In My statutes 26:3-27:34 ְבֻּחק
Bamidbar (Numbers) Bamidbar, ְבִּמְדַבּר In the wilderness Num. 1:1-4:20 
 Naso, ֹׂא  Elevate! 4:21-7:89 נָש
 Behaalotecha, ְת  In your making go up 8:1-12:16 ְבַּהֲע
 Shlach, ְל-ְשַׁלח  Send for yourself 13:1-15:41 
 Korach, קַֹרח Korach (bald) 16:1-18:32 
 *Chukat, ֻחַקּת Ordinance of 19:1-22:1 
 Balak, ָבָּלק Balak (destroyer) 22:2-25:9 
 Pinchas, ִפּינְָחס Phinehas (dark-skinned) 25:10-30:1 
 *Matot, ַמּּטֹות Tribes 30:2-32:42 
 Masei, ַמְסֵעי Journeys of 33:1-36:13 
Devarim (Deuteronomy) Devarim, ְדָּבִרים Words Deut. 1:1-3:22 
 Va'etchanan, ָוֶאְתַחנַּן And I pleaded 3:23-7:11 
 Eikev, ֵעֶקב As a result 7:12-11:25 
 Re'eh, ְרֵאה See! 11:26-16:17 
 Shoftim, ְֹׁפִטים  Judges 16:18-21:9 ש
 Ki Teitzei, ֵתֵצא-ִכּי  When you go out 21:10-25:19 
 Ki Tavo, ָתבֹוא-ִכּי  When you enter in 26:1-29:8 
 *Nitzavim, נִָצִּבים You are standing 29:9-30:20 
 Vayelech, ַויֵֶּל And he went 31:1-31:30 
 Haazinu, ַהֲאזִינּו Give ear! 32:1-32:52 
 V'Zot HaBerachah, ַהְבָּרָכה ְוזֹאת And this the blessing 33:1-34:12 

 




 
 

Rabbinic literature 

Aggadic Midrash 

—— Tannaitic —— 
Seder Olam Rabbah 

Alphabet of Akiba ben Joseph 
Baraita of the Forty-nine Rules 
Baraita on the Thirty-two Rules 

Baraita on Tabernacle Construction 
—— 400–600 —— 

Genesis Rabbah • Eichah Rabbah 
Pesikta de-Rav Kahana 

Esther Rabbah • Midrash Iyyov 
Leviticus Rabbah • Seder Olam Zutta 

Midrash Tanhuma • Megillat Antiochus 
—— 650–900 —— 
Avot of Rabbi Natan 

Pirkei de-Rabbi Eliezer 
Tanna Devei Eliyahu 
Alphabet of Ben-Sira 

Kohelet Rabbah • Canticles Rabbah 
Devarim Rabbah • Devarim Zutta 
Pesikta Rabbati • Midrash Shmuel 
Midrash Proverbs • Ruth Rabbah 
Baraita of Samuel • Targum sheni 

—— 900–1000 —— 
Ruth Zuta • Eichah Zuta 

Midrash Tehillim • Midrash Hashkem 
Exodus Rabbah • Canticles Zutta 

—— 1000–1200 —— 
Midrash Tadshe • Sefer haYashar 

—— Later —— 
Yalkut Shimoni • Yalkut Makiri 

Midrash Jonah • Ein Yaakov 
Midrash HaGadol • Numbers Rabbah 

Smaller midrashim 

 
 
 
 
 



 INDEX OF RABBINIC WORKS 
 
(The Roman numerals and letters following the final semicolon of some of the listings refer to John Townsend’s 
“Rabbinic Sources” in The Study of Judaism: Bibliographical Essays, pp. 37-79.  If you do not find a text listed 
here, look for it in the alphabetical ordered list in Townsend’s “Minor Midrashim” in The Study of Judaism - vol. 2: 
Bibliographical Essays in Medieval Jewish Studies, pp. 333-392.) 
 
‘ABADIM: A minor extra-canonical tractate to the Talmud; III B 6 
ABI-EZER: Supercommentary on Ibn Ezra by R. Eliezer b. Salomon ha-Kohen of Lyssa; Posen, 1802 
ABOTH: Pirke Aboth, q.v. 
ABOTH deRABBI NATHAN: One of the so-called Minor Tractates of the Talmud based on Mishnah tractate Pirke 

Aboth - present form from 7th / 8th century, but material is Tannaitic (3rd/4th cent.); III B 1 
ABRABANEL: R. Isaac b. Judah (1497-1508): Bible exegete and religious philosopher; used and paraphrased many 

other commentaries in his work on Scripture 
ADERETH ELIYAHU: Commentary and interpretation of the Pentateuch by R. Elijah of Vilna (1720-1797; called 

the Vilna Gaon); Halberstadt, 1859/60 
AGGADAT BERESHIT: A collection of homilies on Genesis; 10th century but includes some Amoraic traditions; 

V F 
AGGADAT CHASITA: Midrash Song of Solomon q.v. 
AGGADAT ECHA: Echa Rabbati q.v. 
AGGADAT ESTHER: A midrash on Esther; at least as late as the 14th century; V N 
AGGADAT HAZITA: Midrash Shir Ha-Shirim Rabba q.v. 
AGGADAT PROVERBS: Midrash on Proverbs q.v. 
AGGADAT SHEMU’EL: Midrash Samuel q.v. 
AGGADAT SHIR HASHIRIM: Song of Solomon Zuta q.v. 
AHABATH JONATHAN: Homiletic commentary on the haftaroth by the Talmudist and Cabbalist R. Jonathan 

Eybeschutz (1690-1764); Hamburg, 1766 
AKEDAH: Akedath Yitzhak, a homiletical Biblical commentary by R. Isaac Arama (c. 1420-1494) 
ALSHECH: R. Moses Alshech, author of Torath Moshe, Bible based on his weekly lectures; fl. in Safed, second 

half of the 16th century 
ARUCH: A great Talmudic-Midrashic dictionary by R. Nathan b. Jehiel of Rome which quotes Rabbinic works; 

completed 1101 
ASTRUC: R. Anselme (En Sh’lomoh) of Barcelona, fl. 14th century; author of Midr’sche Hatorah on Pentateuch, 

pulished from MS by S. Eppenstein, Berlin, 1899 
AVOT=ABOTH 
BAAL HATURIM: R. Jacob b. Asher, German author of a four-part code of Jewish law (Arba turim) and two 

commentaries on Pentateuch; d. Toledo, Spain, before 1340 
BABYLONIAN TALMUD: Talmud Bavli q.v. 
BABYLONIAN TARGUM: Targum Onkelos q.v. 
BAHYA: R. Bahya b. Asher b. Halawa, (c. 1255-1340), Spanish Bible exegete and Cabbalist 
BATEI MIDRASHOT: Collection of 25 midrashim published for the first time from manuscripts discovered in 

Genizot of Jerusalem and Egypt; VI B 1 e 
BECHOR SHOR: Biblical commentary by R. Joseph B’chor Shor, French Tosafist and exegete of the second half of 

the 12th century; Leipzig, 1855 sk;.of 5 BEMIDBAR RABBA: Midrash on Numbers; about 12th century; 
V D 

BERESHIT RABBA: An expositional midrash on Genesis; 4th or 5th century; V D 
BERESHIT RABBATI: A midrash on Genesis based on the teachings of R. Moses Hadarshan, French exegete, fl. in 

Narbonne, (c. 1050); V G 
BERTINORO: R. Obadiah of, (c. 1450-1510); author of popular lucid commentary on the Mishnah, as well as Omer 

Naka, a supercommentary on Rashi to the Pentateuch; Pisa, 1810 
BETH HA-MIDRASH: A collection of small midrashim; VI B 1 a 
BIUR: Commentary on Pentateuch by Moses b. Nahman Mendelssohn (18th century) 
BIURE ONKELOS: Commentary on Onkelos’ translation of Pentateuch by R. Shimshon Baruch Sheftel; Munich, 

1888 
BOTZER OL’LOTH: Commentary on Scripture by R. Simeon b. Meir Santo; Fuerth 1824 



CAIRO GENIZA FRAGMENTS: Fragments of a targum of the Pentateuch reflecting early Palestinian targum 
tradition; I A 2 c 

CHRONICLES OF JERACHMEEL: A midrashic anthology in the form of a history of ancient times authored by 
El’azar ben Asher ha-Levi, late 13th/early 14th centuries  (transl. by M. Gaster in Oriental Transl. Fund 
New Series) 

DAATH ZEKENIM: A commentary ascribed traditionally to the Tosafists, 12th- 14th century French Talmudists 
DEBARIM RABBAH: A homiletical midrash on Deuteronomy; 10th century; V D 
DEREKH ERETS RABBAH: An extra-canonical tractate to Talmud; III B 5 
DEREKH ERETS ZUTA: An extra-canonical tractate to Talmud; III B 5 
DIBRE DAVID: A supercommmentary on Rashi by R. David b. Shmuel Halevi (1689) 
DIBRE SHALOM: Sermons and literal interpretations of Pentateuch by R. Isaac b. Samuel Adarbi (fl. 16th 

century), often quoting his teacher R. Joseph Taitazak; Salonica, 1580 
ECCLESIASTES RABBA: Midrash Koheleth Rabba q.v. 
ECHA RABBATI: (aka Echa Rabba) A midrash on Lamentations; Palestinian provenance, 5th century; V D 
ECHA ZUTA: An expositional midrash on Lamentations; not earlier than 10th cent. 
EIKHAH: cf. ECHA 
ELIYAHU RABBAH: Seder Eliyahu Rabbah, one part of Tanna deve Eliyahu q.v. 
EM LEMIKRA: A commentary on Pentateuch by R. Elijah Benamozegh (1823-1900) rabbi, theologian, and 

apologist; Leghorn, 1862 
ESTHER RABBA: (Midrash Megillat or Esther)  The work consists of two different midrashim: Esther Rabba I 

(sections 1-6 on Esther chapters 1-2) whose date is not later than the beginning of the 6th century; Esther 
Rabba II (on Esther 3-8:15) whose date is 11th century: Esther Rabba as a whole is from 12th or 13th 
century 

EVEL RABBATI: An extra-canonical tractate to Talmud; known in south of France in the 12th century, but it 
contains earlier elements; III B 3 

FASTING SCROLL: Megillat Ta’anit, q.v. 
FRAGMENT(ARY) TARGUM: (Aka Targum Yerushalmi II) A targum of selected portions of the Pentateuch 

reflecting an early recension of the Palestinian targum tradition.  It is disputed wheteher these selections are 
fragments of a complete targum or merely a collection of glosses; I A 2 b 

GENESIS RABBAH: Bereshit Rabba q.v. 
GERIM: A minor extra-canonical tractate to Talmud; III B 6 
GUR ARYEH: A supercommentary on Rashi to the Pentateuch by R. Judah Loew b. Bezalel (c. 1525-1609), the 

noted Maharal; Prague, 1578 
HAAMEK DABAR: Commentary on the Pentateuch by R. Naftali tz;vi Yehudah Berlin (N’tziv; 1817-1893); 

published 1881 
HADAR ZEKENIM: A Bible commentary similar to Daath Zekenim; Livorno, 1840 
HAKETAV VEHAKABALAH: A logical commentary on the Pentateuch by R. Jacob Tz’vi Hirsch of Meklenburg 

(1831-1865) 4th ed., Frankfurt a.M., 1880 (1st ed, Leipzig, 1839) 
HALIFOTH SEMALOTH: Commentary on the Scriptural translation of Onkelos by R. Ben Zion Berkowitz (Vilna, 

1874) 
HARECHASIM LEBIKAH: A commentary “to clarify and illuminate the apparently unintelligble verse of 

Scripture,” by R. Levi Shapiro of Frankfort (Altona, 1815) 
HEFETZ: R. Moses b. Gershon (Gentili; 1663-1711), Italian scholar and writer, author of Melecheth Mahshebeth, a 

commentary on the Pentateuch; Venice, 1710 
HEMATH HAHEMDAH: Bible comentary-anthology containing extant and lost Midrashic material, by R. Seth b. 

Yefeth the Physician, Syria, fl. 13th-14th cen- turies; MS in JTS library 
HEMDATH YAMIM: Cabbalistic comments on the Bible, gathered by R. Shalom b. Joseph Shibzi, fl. 17th century; 

Jerusalem, 1887 
HERTZ: Joseph Herman Hertz (1872-1946), british chief rabbi; author of The Pentateuch and Haftorahs with 

Commentary. (Most of the modern commentators on the Bible are cited in his Pentateuch.) 
HIRSCH: Commentary in German on the Pentateuch by R. Samson Raphael Hirsch (1808-1888), noted 19th century 

leader of Orthodox Jewry in Germany; now translated into Hebrew and English 
HITZE MEHASHTEH: Interpretations and glosses on Pentateuch by medieval Rabbis of Spain, France and 

Germany; edited from MSS by Menasseh Grossberg; London, 1901 
HIZKUNI: Commentary on Scripture by R. Hezekiah b. Manoah (French exegete of the 13th century), based upon 

about twenty other commentaries, principally Rashi; Venice, 1524 



HOMATH ANACH: Exegetical work on the Pentateuch by R. Hayyim Joseph David Azulai, prolific Sephardic 
rabbinic author, c. 1724-1807 

IGGERET RAV SHERIRA GA’ON: Letters of R. Sherira Gaon q.v. 
IMRE SHAFER: A commentary on Pentateuch by R. Solomon Kluger (1783-1869), rabbinic scholar and authority 

in Brody, East Galicia; Lemberg, 1866 
IBN CASPI: R. Joseph ibn Caspi (1297-1340), philosophical theologian and commentator, author of Mishneh Kesef 

on Scripture, published in Cracow, 1905/6 
IBN EZRA: R. Abraham b. Meir ibn Ezra, Hebrew poet and biblical commentator, 1093-1167 
IBN JANAH: R. Jonah ibn Janah, greatest Hebrew philologist of the Middles Ages, ca. 985-1050 
IBN SHUAIB: R. Joshua ibn Shuaib, fl. c. 1328, author of Derashoth al Hatorah (“Homilies on the Pentateuch”); 

Cracow, 1573 
JERUSALEM TALMUD: Talmud Yerushalmi q.v. 
KALLA: An extra-canonical tractate to Talmud; ca. 8th century; III B 4 
KALLA RABBATI: An extra-canoical tractate to Talmud; ca. 8th century; III B 4 
KANFE NESHARIM: Comments on the Bible based on Rambam, Ralbag and Akedah, by R. Abraham b. Eliezer 

Lichtstein, Polish rabbi and author, fl. c. 1800; Warsaw, 1881 
KELI YAKAR: Annotations on the Pentateuch by R. Shlomo Ephraim of Lencziza, preacher and sermonist, d. 

1619; Lublin, 1602 
KETAV SOFER: Commentary on the Pentateuch by R. Abraham Samuel Benjamin Schreiber (19th century) 
KIR’TSON ELYON: By R. Judah Moses, author of Ham’vaer, 1871 
KOHELETH ZUTA: An expositional midrash on Ecclesiastes; 10th century 
KOMETZ MINHAH: Exegetic and homiletic commentary on the Bible, by R. Aryeh Loeb Harif b. Moses Zuenz (c. 

1773-1833), prolific Polish rabbi and author; Bilgoraj, 1910/12 
KUTIM: A minor extra-canonical tractate to Talmud; III B 6 
KUZARI, THE BOOK OF: A philosophical work in dialogue form by R. Judah ha- Levi (c. 1075-1141), on Jewish 

fate and exile. 
LEBUSH HAORAH: A supercommentary on Rashi to the Pentateuch, by R. Mordecai b. Abraham Jaffe (1530-

1612), rabbi in Grodno, Lublin, Kremenetz (Poland), Prague, Posen; Prague, 1604 
LEKAH TOB: Leqah Tov q.v. 
LEQAH TOV: A midrash on the Pentateuch and five Megillot written by Tobiah . Eliezer in 1079 and revised in 

1107/8 
LETTER OF R. SHERIRA GAON: VIII D 
MAASE HASHEM: A Pentateuch commentary by R. Eliezer b. Elijah Ashkenazi (1521- 1585), pupil of R. Joseph 

Caro; Venice, 1583 
MAIMONIDES: (Rambam): R. Moshe b. Maimon, famous theologian, metaphysician, commentator and codifier; 

1135-1204 
MALBIM: R. Meir Loeb b. Jehiel Michael Malbim (1809-1879), Russian rabbi and Hebraist, author of Hatorah 

v’Hamitzvah, commentary on the Bible 
MASSEKTOTH KETANNOTH: The Minor Tractates of the Talmud; III A 
MEHOKEKE YEHUDAH: A supercommentary on Ibn Ezra by R. Judah Loeb Krinsky; published with the text and 

commentaries, Pietrkow, 1907 
MEGILLAT ECHA: Echa Rabbati q.v. 
MEGILLAT TA’ANIT: Also known as the Fasting Scroll, it is a calendar of festivals.  Much of the Aramaic text 

comes from as early as 66 CE with additions unil the time of Hadrian.  The Hebrew scholia are generally 
from the talmudic period but contain early traditions.  VIII A 

MEKHILTA deRABBI SHIM’ON BAR YOHAY: A midrash on Exodus extracted from Midrash Hagadol; most 
haggadic passages are taken from Mekhilta deRabbi Yishmael; most halakhic passages are connected with 
the school of Rabbi Akiba; IV B 

MEKHILTA (deRABBI ISHMA’EL): A tannaitic (late 4th but perhaps as late as 8th century) expositional midrash 
on Exodus ascribed to the school of R. Ishmael; IV A 

MELECHETH MAHSHEBETH: Commentary on the Pentateuch by R. Moses b. Gershon Hefetz (Gentili; 1663-
1711); Venice, 1710 

MESCHECH HOCHMAH: Comments on Pentateuch by R. Meir Simha Hacohen of Dvinsk, latter day Talmudist; 
Jerusalem, 1947 

MEYUHAS: Commentary on the Pentateuch by the Sephardic R. M’yuhas b. Elijah; London, 1909 
MEZUZAH: A minor extra-canonical tractate to Talmud; III B 6 



MICHLAL YOFI: Commentary on the Pentateuch by R. Solomon b. Melech; Constan- tinople, 1549 
MIDRASH ABAKIR: A homiletic midrash; 11th century 
MIDRASH ABBA GORION: A midrash on Esther; V N 1 
MIDRASH AGGADAH: A relatively late commentary on the Pentateuch that derives its material mainly from 

Tanhuma, recension A (i.e. Tanh Buber); V E 
MIDRASH BERESHIT RABBA: Bereshit Rabba q.v. 
MIDRASH CHASITA: Midrash Song of Solomon q.v. 
MIDRASH ECHA RABBATI: Echa Rabbati q.v. 
MIDRASH ON ESTHER: V N 
MIDRASH HABIUR: Homiletical work on Pentateuch citing midrashim extant and lost; by R. Saadiah b. David 

Tha’azi of Yemen; fl. second half of 14th century; unpublished ms in possession of M. Kasher 
MIDRASH HA-GADOL: A midrash on the Pentateuch compiled in Yemen in the 13th century which drew upon 

many older midrashim; VI A 1 
MIDRASH HAHEFETZ: Homilectical work on Pentateuch, citing midrashim both extant and lost; by R. Zechariah 

the Physician of Yemen, fl. second half of 14th century; unpublished ms in possession of M. Kasher 
MIDRASH HASHKEM: A homiletic midrash; 10th century 
MIDRASH HAZITA: Midrash Shir Ha-Shirim Rabba q.v. 
MIDRASH ON JOB: (Midrash Iyyov) An expositional midrash in Yalqut Ha-Makir q.v.; V K 
MIDRASH JONAH: An expositional midrash on Jonah; 8th century 
MIDRASH KINOT: Echa Rabbati q.v. 
MIDRASH ON LAMENTATIONS: Echa Rabbati q.v. 
MIDRASH KOHELETH RABBA: A midrash on Ecclesiastes; 7th century or later; V D 
MIDRASH MEGILLAT: Esther Rabba q.v. 
MIDRASH MEGILLOT ZUTA: Midrasch Suta: Haggadische Abhandlungen ueber Schir ha-Schirim, Ruth, Echah 

und Koheleth nebst Jalkut zum Buch Echah; V L 
MIDRASH MISHLE: Midrash on Proverbs q.v. 
MIDRASH PANIM AHERIM: A midrash on Esther; 12th/13th century; V N 1 
MIDRASH ON PROVERBS: A midrash compiled sometime before the first half of the 11th but perhaps as early as 

8th century; (erroneously named Shober Tov in 1800 edition of Zolkiev; V J 
MIDRASH ON PSALMS: Midrash Tehillim q.v. 
MIDRASH RABBAH: This title denotes a collection of midrashim on the Pentateuch and the Five Scrolls from 

various centuries; V D 
MIDRASH RUTH (RABBAH): Midrash on Ruth; 7th to 10th century; V D 
MIDRASH SAMUEL: A midrash compiled in Palestine perhaps during the 11th century (erroneously named 

Shoher Tov in 1800 edition of Zolkiev and 1808/ 1850 editions of Lemberg 
MIDRASH SHIR HA-SHIRIM (neither Rabbah nor Zuta): This midrash was first used by writers in the 11th 

century and was found written on a ms dated 1147; V M 
MIDRASH SHIR HA-SHIRIM RABBA: Shir ha-Shirim Rabba q.v. 
MIDRASH SONG OF SOLOMON: Midrash Shir Ha-Shirim, q.v. 
MIDRASH TANNA’IM: A midrash on Deuteronomy, formerly known as Mekhilta on Deuteronomy; connected 

with the school of R. Ishmael; extracted from the Midrash Hagadol; IV F 
MIDRASH TANHUMA: The oldest commentary on the whole Pentateuch which in its present form dates to the 

9th/10th century.  The origins of this Midrash Tanhuma (=Townsend’s Recension C) are widely disputed, 
and there is a large group of aggadic midrashim which are characterized by an attribution to R. Tanhuma 
(4th century CE) and by special halakhic proems (most often using “Yelammedenu”) introducing aggadic 
homilies.  Attempts have been made to distinguish two major sources for Midrash Tanhuma: a Tanhuma 
which S. Buber edited (=Townsend’s Recension A) and claimed to be earlier than Genesis Rabbah and a 
Yelammedenu (=Townsend’s Recension B).  While MidrTanh undoubtedly drew upon old material, it is 
more likely that Tanhuma and Yelammedenu are simply different names for describing a whole family of 
midrashim of a distinct literary genre. (For fuller discussion, cf. “Tanhuma Yelammedenu” in Encycl. Jud. 
15:794-6); V C 

MIDRASH TEHILLIM: A midrash probably composed in Palestine during the 9th century or even later (10th/11th), 
although the nucleus may be considerably earlier (2nd-4th centuries).  There is ms evidence that the section 
on Psalms 119-150 comprise a later addition (12th cent); V I 

MIDRASH OF THE THIRTY-TWO RULES: This work was believed to be tannaitic by H.G. Enelow, who first 
published it; but, although it contains tannaitic material, the midrash is probably post-talmudic 



MIDRASH WAYYEKULLA: A homiletic midrash; 12th century 
MIDRASH WAYYIKRA RABBA: Vayyikra Rabba q.v. 
MIDRASH YELAMMEDENU: Midrash Tanhuma q.v. 
MIDRASH ZUTA: A midrash on Deuteronomy extracted from Yalqut Shim’oni; IV G 
MIKRA KIFESHUTO: Explanations on the Bible; Berlin, 1899-1901 
MIKRA MEFORASH: By R. Nehemiah Moses Borlagei of Odessa; 1880 
MINHAH BELULAH: Commentary on the Pentateuch by R. Menahem Abraham b. Jacob ha-Kohen Rapa (d.1596); 

Cremona, 1582 
MIQRA’OT GEDOLOT: Aka a Rabbinic Bible; Hebrew text and Targumim with commentaries; I D 1 
MISHNAH: As a title, the compilation of oral tradition by R. Judah the Prince (R. Yehudah Hanasi) who died 

219/220; II A 
MISHNAH KESEF: Commentary on Scripture by R. Joseph ibn Caspi (1297-1340), philosophical theologian; 

Cracow, 1905/6 
MISHNAH OF RABBI ELIEZER: Midrash of Thirty-Two Rules q.v. 
MIZRAHI: R. Elijah b. Abraham (1455-1526); rabbi and Talmudist, author of a supercommentary on Rashi to 

Pentateuch 
MOSH’AB ZEKENIM: Commentary on the Pentateuch in the style of Daath and Hadar Zekenim by R. Samuel b. 

David ibn Shoham; unpublished ms in Sassoon Library, London 
NAHLATH: By Jacob Abraham b. Raphael of Cracow; d. 1699 
NEOFITI I: One of the Palestinian Targum recensions which is less literal than Onkelos but less full than Pseudo-

Jonathan. Its dating is disputed; AD Macho and his followers place it in the first century CE, but others 
(e.g., Bowker, Le Deaut, McNamara, Shinan) place it in the third century CE though not necessarily 
denying that it preserves pre-135 CE traditions; A 2 a 

NETHINAH LAGGER: Comments on Onkelos’ translations of Pentateuch by R. Nathan Marcus Adler, 1803-1890; 
Vilnal, 1877 

NETTER, R. SH’LOMOH ZALMAN: Author of a supercommentary on Ibn Ezra published in the Rabbinic Bible of 
Vienna, 1859 

OLATH SHABBATH: Sermons on the weekly protions of Scripture by R. Joel ibn Shoib, 15th century Spanish 
preacher amd commentator; Venice, 1577 

OR HAAFELAH: Homilectical work in Arabic, titled Nur al-Tz’lam, by R. Nathanel b. Isaiah of Yemen, fl. first 
half of 14th century. Now published as Maor Haafelah. 

OR HAHAYYIM: By R. Hayyim ibn Attar (1696-1743), Talmudist and Cabbalist, a commentary on Scripture; 
Venice, 1742 

OR ZARUA: A combined Ritual code and Talmudic commentary which also includes explanations of Bible 
passages, by R. Isaac b. Moses of Vienna, fl. in Germany and France in the 13th century 

OZAR MIDRASHIM: A library of two hundred minor midrashim; VI B 1 d 
PAANEAH RAZA: A Pentateuch commentary intermingling literal with highly allusive modes of interpretation, by 

R. Isaac b. Judah ha-Levi, fl. 13th century 
PALESTINIAN TALMUD: Talmud Yerushalmi q.v. 
PALESTINIAN TARGUM: A name inappropriately applied at times to the Fragment Targum or Targum 

Yerushalmi=Targum Pseudo-Jonathan.  There are at least four recensions of the Aramaic translation of the 
Pentateuch used in Palestine.  See Neofiti I; Fragment(ary) Targum; Cairo Genizah Fragments; Targum 
Yerushalmi; I A 2 

PANIM AHERIM: Midrash Panim Aherim q.v. 
PANIM YAFOTH: A Cabbalistic commentary on the Pentateuch by R. Pinhas Levi Horowitz, ca. 1731-1805 
PARDES YOSEF: A commentary on Pentateuch by R. Joseph Pazanovski; Lodz, 1937 
PASHTEH DEKRA: Commentary on Genesis by R. Abraham Hayyim Kassel; Vilna, 1899 
PENE DAVID: Comments and explanations on the Bible by R. Hayyim Joseph David Azulai, author of Homath 

Anach (q.v.): Leghorn, 1792 
PEREQ HASHALOM: A post-talmudic extra-canonical tractate to Talmud; III B 5 
PESIKTA: Pesiqta q.v. 
PESIQTA HADATTA: A homiletic midrash; 12th/13th century 
PESIQTA RABBATI: A homiletic midrash on the festivals whose final compilation, incorporating material from 

Pesiqta deRav Kahana and Tanhuma Yelammedenu, is commonly dated after the middle of the 9th century 
although its earlier form is regarded as a Palestinian work of the 6th or 7th century CE; V B 



PESIQTA deRAV KAHANA: A Palestinian collection of homilies for festivals and other special occasions in the 
liturgical year stemming from sometime in the (5th-) 7th- 9th centuries; V A 

PESIQTA ZUTHRATHA: Leqah Tov q.v. 
PIRKE ABOTH: (Sayings of the Fathers) A tractate of the Mishnah unique in its exclusively aggadic content, 

material dates from 3rd cent. BCE-3rd cent. CE; II A 14 j 
PIRKE deRABBI ELIEZER: An aggadic midrash which in its present form comes from a time as late as the 8th or 

9th century; V P 
PIRQEI: PIRKE q.v. 
PSEUDO-SEDER ELIYAHU ZUTA: One part of Tanna deve Eliyahu q.v. 
QOHOLETH RABBA: Midrash Koheleth Rabba q.v. 
RAB P’ALIM: The sources of the Sages’ interpretations and aggadoth by R. Abraham b. Elijah Gaon of Vilna, 

1750-1808 
RADAK: R. David Kimhi, 1160-1235, Hebrew grammarian and exegete, author of a commentary on Scripture 
RALBAG: R. Levi b. Gershon (Gersonides), 1288-1344, philosopher, exegere, math- ematician and astronomer who 

wrote a commentary on Scripture 
RALASH: R. Judah Loeb Spiro of Frankfort, author of Har’chasim L’bikah, “to clarify and illuminate the 

apparently unintelligible verse of Scripture”; Altona, 1815 
RAMBAM: Maimonides q.v. 
RAMBAN: R. Moshe b. Nahman (Nahmanides), rabbi, Talmudist, Cabbalist, and Scriptural commentator, 1194-

1270 
RASAG: R. Saadiah (b. Joseph) Gaon, celebrated Jewish scholar, 882-942 
RASHBAM: R. Samuel b. Meir, grandson of Rashi, biblical exegete, 1085-1174 
RASHI: R. Solomon b. Isaac, author of the most popular commentaries to Scripture and Talmud, 1040-1105 
RAWAH: R. Wolf Heidenheim, grammarian and exegete, 1757-1832, author of Moda L’binah, supercommentary 

on Rashi to Pentateuch; Vilna, 1888 
REBID HAZAHAB: Cabbalistic-halachic commentary on the Bible by R. Dob Ber b. Judah Treves, d. 1803 
REGGIO: R. Isaac Samuel Reggio (1784-1855), Austro-Italian scholar, author of Sefer Torah Elokim on the 

Pentateuch; Vienna, 1821 
RJ OF VIENNA: R. Jacob of Vienna, Austrian rabbi of the 14th century.  His commentary on the Bible was 

published from MS by Menasseh Grossberg, Mainz, 1888 
RIBA: R. Judah b. Eliezer, 14th century scholar, author of Minhath Judah 
ROSH: R. Asher b. Jehiel, outstanding codifier and Talmudist, 1250-1327, who also wrote a commentary on the 

Pentateuch 
RUTH RABBA: Midrash Ruth Rabba q.v. 
RUTH ZUTA: An expositional midrash; 10th century 
SECHEL TOB: Biblical commentary by R. Menahem b. Shlomo, written 1139, apparently in Italy; Berlin, 1900 
SEDER ELIYAHU RABBAH: One part of Tanna deve Eliyahu q.v. 
SEDER ELIYAHU ZUTA: One part of Tanna deve Eliyahu q.v. 
SEDER ‘OLAM (RABBAH): A chronology listing events and dates from Adam to the Bar Kokhba revolt (132-135 

C.E.).  The work is traditionally ascribed to R. Yose b. Halafta (d. ca. 160), but it was probably compiled in 
early Amoraic times (i.e., after 219/220); VIII B 

SEDER ‘OLAM ZUTA: A chronology extending from Adam through the death of R. Hatsuv (d. 800); VIII C 
SEFER HAB’RITH AL HATORAH: A Pentateuch commmentary by R. Tz’vi Hirsch Kalischer (1795-1874), noted 

rabbi of Thorn, Prussia; Warsaw, 1873/87 
SEFER HA-LIKKUTIM: Sammlung alter Midrashim und wissenschaftlicher Abhand- lungen; VI B 1 c 
SEFER HA-YASHAR: One of the latest works of Midrashic aggadah.  Drawing on Midrashic sources, it 

paraphrases Scripture, with many additions; origins in Italy no earlier than the 13th century; first ed. 
Naples, 1552 

SEFER TORAH: A minor extra-canonical tractate to Talmud; II B 6 
SEFER ZIKKARON: A supercommentary on Rashi to Pentateuch, by R. Sh’lomoh ha-Levi Bokrat, fl. 15th century; 

Leghorn, 1845 
SEMAHOT: Evel Rabbati q.v. 
SFORNO: R. Obadiah Sforno, exegete, philospher and physician, c. 1475-1550 
SHADAL: R. Samuel David Luzzato (1800-1865), scholar, philologian and author of a commentary on Pentateuch, 

Padwa, 1871-6 



SHEMOT RABBA: Midrash on Exodus; 11th/12th centuries, though more recently scholars have argued for a date 
in 7th; V D 

SH’ERITH YEHUDAH: A commentary on the Pentateuch by R. I. Gruenwald; Munkacs, 1938 
SH’ILTOTH deRABBI AHAI: The first known work after the Talmud, by R. Aha (Ahai) of Shabha, Babylonian 

Talmudist of the 8th century: disquisitions on Biblical and Rabbinic precepts, based on weekly readings of 
the Bible 

SHIR HA-SHIRIM RABBA: An expositional midrash on Song of Solomon; 7th century or later; V D 
SHIR HASHIRIM ZUTA: Song of Solomon Zuta q.v. 
SHOHER TOV: Midrash on Psalms q.v. 
SIFRA: A tannaitic expositional midrash on Leviticus; final compilation not earlier than end of the 4th century; IV 

C 
SIFRE: A tannaitic expositional midrash on Numbers and Deuteronomy; final compilation not earlier than the 

beginning of the 5th century; IV D 
SIFRE ZUTA: A midrash on Numbers extracted from Yalqut Shim’oni (q.v.) which contains teachings fom 

unknown or relatively unknown tannaitic authorities as well as otherwise unknown diputes between Bet 
Hillel and Bet Shammai; final compilation not earlier than end of the 4th century; IV E 

SIFTHE DAATH: Homilies and annotations on the Bible by R. Solomon Ephraim of Lencziza, author of K’li 
Yakar; Prague, 1610 

SIFTHE HACHAMIM: A widely-published supercommmentary on Rashi to Pentateuch, by R. Shabbathai b. Joseph 
Bass (1641-1718); Frankfurt am Main, 1712 

SIFTHE KOHEN: A generally esoteric and cabbalistic commentary on Pentateuch by R. Mordecai ha-Kohen of 
Safed, 16th century; Venice, 1608 

SOFERIM: An extra-canonical tractate to Talmud written ca. 8th century; III B 2 
SONG OF SOLOMON ZUTA: A midrash on Song of Solomon probably from ca. 10th century; V L 
TALMUD BAVLI: The Mishnah plus the Gemara as it was developed in Babylonia; essentially complete by the end 

of the 5th century but continued to be supplemented until as late as the 9th century; II D 
TALMUD YERUSHALMI: The Mishnah plus the Gemara as it was developed in Palestine; ceased developing 

about 425 C.E. when the Tiberian Patriarchate was abolished; II C 
TANHUMA: Midrash Tanhuma q.v. 
TANNA DEVE ELIYAHU: (= Seder Eliyahu Rabbah + Seder Eliyahu Zuta + Pseudo-Seder Eliyahu Zuta) In its 

present form the work comes from the 9th or 10th century, but it contains baraitot form a time as early as 
the 3rd century; V Q 

TARGUM JONATHAN: A targum to the Former and Latter Prophets which gained gained acceptance in Babylonia 
during the third or fourth century CE, and though it contains Amoraic material, much of it was possibly 
written as early as 70-135 CE and perhaps even pre-70 CE; I B 1  (This statement is more accurate in the 
case of the Former Prophets than of the Latter Prophets.  Do not confuse this targum with Targum Pseudo-
Jonathan=Targum Yerushalmi q.v.) 

TARGUM ONKELOS: The aramaic translation of the Pentateuch was composed in Palestine sometime between 70 
and 200 CE (perhaps more closely, 80-135 CE) but was later reedited and vocalized in Babylonia.  It was in 
use there before the end of the third century CE and became the ‘official’ pentateuchal targum of the 
synagogue.  It is characterized by a largely literal translation; I A 1 

TARGUM PSEUDO-JONATHAN (= Yerushalmi [I]): (Falsely assumed to be entitled Targ Jonathan in Miqra’ot 
Gedolot and thus aka Targ Pseudo-Jonathan) A complete targum to the whole Pentateuch, representing a 
Babylonian version of the Palestinian targum tradition in its most developed form (especially with aggadic 
expansions); final form is quite late but contains ancient material; I A 2 d; 

TARGUM RISHON: One of the two aramaic translations of Esther, this one being the more literal, made at a 
relatively late date; I C 2 b 

TARGUM SHENI: One of the two aramaic translations of Esther, this one including much aggadic material, made 
in the 7th or 8th century or later; I C 2 b 

TARGUM YERUSHALMI (I) = Targum Pseudo-Jonathan q.v. 
TARGUM YERUSHALMI (II) = Fragment Targum q.v. 
TARGUM YERUSHALMI to Former and Latter Prophets: Extant in only a few fragments which probably date to 

the latter part of the 7th century CE; I B 2 
TECHELETH MORDECHAI: A work on the Bible and the commentaries of Rashi and Ibn Ezra by R. Mord’chai 

Drucker; Lemberg, 1894 
TEFILLIN: A minor extra-canonical tractate to Talmud; III B 6 



TO’ALIYOTH RALBAG: The ethical teachings and morals derived from the commentary of Ralbag on Pentateuch; 
Riva di Trento, 1560 

TOLEDOTH YITZHAK: Commentary on the Bible which stresses the literal meaning by R. Isaac b. Joseph Caro, 
Spanish Talmudist of the 15th-16th century 

TORAH SHELEMAH: The Hebrew encyclopedia of biblical interpretation by R. Menachem M. Kasher also 
translated in part into English 

TORAH TEMIMAH: A brief anthology from Talmud and Midrash on the Pentateuch with a commentary by R. 
Baruch Epstein; Vilna, 1904 

TORAT KOHANIM: Sifra q.v. 
TOSEFOTH: Commentary on the Bible similar to Daath Zekenim 
TOSEFTA: A compilation closely resembling Mishnah in form. Its origin is disputed, but it is usually viewed as a 

“supplement” to the Mishnah; suggested dates of compilation range from late 2nd/early 3rd to early 6th 
century; II B 

TSEROR HAMOR: Mystical and Midrashic commentary on Pentateuch by R. Abraham Saba, 15th century Spanish 
preacher 

TZEDAH LADERECH: A supercommentary on Rashi to Pentateuch, Mizrahi et al by R. Issachar Baer b. Israel 
Eilenburg (c. 1570-1623); Prague, 1623 

VAYYIQRA RABBA: Midrash on Leviticus whose character is homiletic; 5th to 7th (or 7th to 9th) centuries; V D 
YALQUT HA-MAKIRI: An anthology of midrashim on the prophetic writings and the three major poetic 

Hagiagrapha; 14th century 
YALQUT SHIM’ONI: A Midrash on the whole Hebrew Bible.  (Midrash is organized according to Biblical books 

and divided into units called ReMeZ.) The collection was compiled in Germany in the first half of the 13th 
century; VI A 2 

YALQUT YEHUDAH: An aggadic compilation and commentary on Pentateuch by R. Judah Loeb Ginsburg; 3 vols; 
Dvinsk, 1931/4 

ZAPHNATH PAANEAH: Glosses and notes on the Pentateuch by R. Joseph Rozin, the Gaon of Rogachov, 
phenomenal Talmudist of our age 

ZIZIT: A minor extra-canonical tractate to Talmud; III B 6 
ZOHAR: The chief work of the Spanish Cabbalah, largely a commentary on sections of the Pentateuch; first became 

widely known toward end of 13th and during 14th centuries  
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MIDRASHIM, SMALLER: 
From Jewish encyclopedia 

A number of midrashim exist which are smaller in size, and generally later in date, than those dealt with in the 
articles Midrash Haggadah and Midrash Halakah. The chief of these are: 

1. Midrash Abkir:  

This midrash, the extant remains of which consist of more than fifty excerpts contained in the Yalḳuṭ and a 
number of citations in other works, dealt, according to all accessible evidence, only with the first two books of 
the Pentateuch. It derived its name from the formula uy%#ut with which all these homilies closed, according to 
the testimony of R. Eleazar of Worms in a manuscript commentary on the prayer-book, and according to a 
codex of De Rossi. It is possible that these religious discourses were arranged in the order of the sedarim of 
Genesis and Exodus, the beginnings of the sedarim being Gen. i. 1, ii. 4, iii. 22, vi. 9, xii. 1, xvii. 1, xviii. 1, xxii. 
1, xxvii. 1, xliv. 18; Ex. iii. 1, xvi. 4, and xxv. 1, to which belong the excerpts in Yalḳ., Gen. 4, 17, 34, 50, 63, 
81, 82, 96, 120, 150, and in Yalḳ., Ex. 169, 258, and 361. If it may be assumed that in these homilies of the 
Midrash Abkir the expositions are not confined to the first verses, the fact that certain passages are not 
connected with the beginning of any seder need cause no surprise. 

The language of this midrash is pure Hebrew, while its contents and discussions recall the works of the later 
haggadic period. As in the Pirḳe Rabbi Eli'ezer, angels are frequently mentioned (comp. the excerpts in Yalḳ. 
132, 234, 241, and 243). Shemaḥsai and Azael, according to the account in the Midrash Abkir, descended to 
earth to hallow the name of God in a degenerate world, but could not withstand the daughters of man. 
Shemaḥsai was entrapped by the beauty of Istahar, who, through the marvelous might of the Divine Name, 
which she had elicited from him, ascended to heaven. As a reward for her virtue she was placed among the 
Pleiades, while the angel did penance before the Flood, and in punishment of his seduction of the daughters of 
men was suspended head downward between heaven and earth. Azael, however, still wanders unreformed 
among mortals, and through dress and adornment seeks to mislead women (Jellinek, "B. H." iv., pp. ix., et seq.). 
The version of this story in Yalḳ. 44 (on Gen. vi. 2) concludes; "Therefore do the Israelites offer as a sacrifice 
on the Day of Atonement a ram [sic] to the Eternal One that He may forgive the sins of Israel, and a ram [sic] to 
Azazel that he may bear the sins of Israel, and this is the Azazel that is referred to in the Torah." This passage 
of the midrash explains the words of Yoma 67b: "According to the school of R. Ishmael, Azazel is he who 
atones for the deed of Usa and Azael." It is to be noted that in the editio princeps of the Yalḳuṭ (Salonica, 1526-
27) the source of the legend of the fallen angels (in § 44) as well as of the legend concerning the temptation of 
R. Mattithiah b. Ḥeresh by Satan (in § 161), who was successfully resisted by the pious hero, is simply the 
ordinary midrash, not the Midrash Abkir. The latter legend is found also in the Midrash of the Ten 
Commandments (Jellinek, l.c. i. 79) and in Tanḥuma (ed. Buber, "Ḥuḳḳat," Addenda, § 1). 

In several other excerpts from the Yalḳuṭ, which, according to later editions, are derived from the Midrash 
Abkir, the source is indicated in the first edition merely by the word "Midrash," as in § 241, which discusses the 
legend of Usa, the patron of Egypt; here "Midrash" apparently means "Midrash Wayosha'" (Jellinek, l.c. i. 39 et 
seq.). Yalḳ. 235 (on Ex. xiv. 24) relates that the Egyptian magicians Jannes and Jambres obtained wings by 
their art and soared to heaven, but were dashed down into the sea by the angel Michael. It can not be 
determined, however, whether this passage belongs to the fragment excerpted from the Midrash Abkir in Yalḳ. 
234. This midrash was at all events known to the author of the "Shemot Rabbah," and was used or cited in the 
following works among others: the "Leḳaḥ Ṭob" of R. Tobias b. Eliezer, the "Ha-Roḳeaḥ" of Eleazar ben Judah 
of Worms, the "Pa'aneaḥ Raza," the "Ketab Tamim" of Moses Talhu, the "Kad ha-Ḳemaḥ" of Baḥya ben Asher, 
a manuscript commentary by a grandson of R. Samuel of Speier, and the Yalḳuṭ Re'ubeni. The entire midrash 
was likewise known to Azariah dei Rossi (comp. "Me'or 'Enayim." ed. Wilna, p. 455) and to Abraham ibn Akra. 
The extracts in the Yalḳuṭ, which had been listed almost completely by Zunz, were collected by Buber in "Ha-
Shaḥar," xi. (reprinted separately, Vienna, 1883) and by Simon Chones in "Rab Pe'alim," pp. 133 et seq. The 
legend of the two angels was also reprinted by Jellinek, l.c. iv. 127 etseq. Jannes and Jambres are mentioned 
also in Men. 85a and "Shemot Rabbah," 9. 
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2. Midrash Al Yithallel:  

A midrash containing stories from the lives of the wise Solomon, the mighty David, and the rich Korah, 
illustrating Jer. ix. 23. The text has been published according to a manuscript at Munich by Jellinek ("B. H." vi. 
106-108), and according to a manuscript from Yemen by Grünhut ("Sefer ha-Liḳḳuṭim," i. 21 et seq.), with 
valuable references to sources and parallels. With the story of Solomon may be compared the passage cited in 
Jellinek (l.c. ii. 86 et seq., from the "`Emeḳ ha-Melek"); the history of David is similar to the midrash of 
Goliath (ib. iv. 140 et seq.); and that of Korah to the passage in the Midrash Tehillim (ed. Buber on Ps. i. 15). 
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3. Midrash 'Aseret ha-Dibrot:  

A midrash which dates, according to Jellinek, from about the tenth century, and which is devoted entirely to the 
Feast of Weeks, being actually called in a Vatican manuscript "a haggadah for Shabu'ot." Its author seeks to 
inculcate the doctrines of the Decalogue by citing pertinent tales of a moral and religious nature; and he 
employs, in addition to much material from unknown sources, many passages from treatises on the Creation, 
revelation, and similar topics, which he introduces with the phrase "ameru ḥakamim" (the sages say); he seldom 
cites his authorities. He writes in a lucid Hebrew style. The separate commandments are prefaced by a general 
introduction based on Ps. cvi. 2: "Who can utter the mighty acts of the Lord? who can shew forth all his 
praise?" This verse is explained, with reference to Pirḳe R. El. iii., as follows: "Even the angels are unable to 
recount His mighty acts; only faintly may be shown what He hath created and what shall come to pass, that the 
name of the King of all kings, the Holy One, blessed be He! may be praised and honored." 

After a few sentences follows the haggadah of the strife of the letters, which contended with each other for the 
honor of forming the beginning of Creation. The victor in this contest was the letter "bet," the initial of the word 

, while "alef" was comforted by the promise that with it, as the first letter of , the revelation of the Ten 
Commandments should begin (comp. the recension of the Midrash of the Alphabet in Jellinek, "B. H." iii. 50 et 

seq.; Gen. R. i., ed. Theodor, p. 9). The word is explained as a noṭariḳon and as Egyptian (comp. Shab. 
105a; Pesiḳ. 109a). This section is followed by a mystic and cosmological discussion of the magnitude of the 
world, of the waters above and below the firmament, and of the seven heavens (comp. "Seder Rabbah de-
Bereshit" in Wertheimer, "Batte Midrashot," i. 9, 22 et seq.). The introduction then makes excursus on the 
modesty of Moses, which gained for him the honor of God's revelation of the Torah; on the preexistence of the 



Torah, and on God's invitation to the Gentiles to accept it, which they all refused; and on the pledges which 
God required of Israel to keep the Torah, these pledges being their children (comp. Cant. R. to Cant. i. 3). In the 

discussion of the several commandments ( , etc., to , which are included in the editions of this midrash) 
only the first and sixth commandments, which have no story attached to them, are treated at any length in 
haggadic fashion. In the case of the other commandments, legends form the principal part of the discussion, and 
are arranged as follows: commandment ii., the mother and her seven children, the limping Jew; commandment 
iii., one who never swore; commandment iv., the pious man and the cow; Joseph, who kept holy the Sabbath-
day, the emperor and R. Joshua b. Hananiah, Tinnius Rufus and Rabbi Akiba; commandment v., three examples 
of the love of children, the child and the Book of Genesis; commandment vii., the temptation of Mattithiah b. 
Ḥeresh, Rabbi Meïr and the wife of his host, Mattaniah's wife and death; the history of Saul, who by the help of 
Elijah was reunited with his wife after a long separation; commandment viii., Solomon and the thief, the 
merchant and the thievish innkeeper; commandment ix., the son of the publican Baya. 
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another midrash to the Ten Commandments, attributed to Saadia Gaon (comp. Eisenstadter, Arabischer 
Midrasch zu den Zehn Geboten, Vienna, 1868; 

 see also Weiss, Dor, iv. 152). 

4. Dibre ha-Yamim shel Mosheh:  

This midrash, which is written in pure Hebrew, and which is in many portions a mere cento of verses from the 
Bible in close imitation of Biblical style, presents a history of the life of Moses embellished with many legends 
which must be very old, since the same or similar stories are found as early as Josephus ("Ant." ii. 9, §§ 2 et 
seq.).; viz., the stories of the wise men's prophecy to the king of the birth of a child who some day will destroy 
the power of the Egyptians (in the midrash the interpretation of a dream replaces the prophecy; comp. also Targ. 
Yer. 1 to Ex. i. 15), upon which prophecy followed the command of the king to cast the male children of the 
Israelites into the river; the crown which the king places upon Moses' head, and which the latter casts to the 
earth (in the midrash Moses is described as taking the crown from the king's head); Moses as leader of the 
Israelites in a war against the Ethiopians, his use of the ibis in combating the snakes that have made his way 
dangerous, and the love of the king's daughter for him (according to the midrash Moses enters the camp of the 

Ethiopian king , upon whose death he marries the latter's widow, and, overcoming the dangers due to the 
snakes, captures the longbesieged city). For other older sources which agree in part with this midrash and differ 
fromit in some respects, see Moses in Rabbinical Literature. 

According to Jellinek ("B. H." ii., p. viii.), the life of Moses was originally treated in detail in a chronicle which 
employed sources still older. This work was incorporated in the well-known collection of legends entitled 
"Sefer ha-Yashar"; and from this the Yalḳuṭ took extracts which agree with the "Sefer ha-Yashar" and not with 
the present Chronicle of Moses. At a later time, however, a shorter recension of the older chronicle was made, 
which is the one now existing. It was published at Constantinople in 1516, at Venice in 1564, and elsewhere, 
and was reprinted by Jellinek (l.c. ii. 1-13). Extracts were made from the chronicle by the author of the 
"Midrash Wayosha'"; and it was one of the sources of the "Shemot Rabbah"; it was likewise cited in the 
"'Aruk," by Ibn Ezra (who rejects it as apocryphal) on Ex. ii. 22, and by Samuel ben Meïr on Numbers. 
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5. Midrash Eleh Ezkerah:  

This midrash receives its name from the fact that a seliḥah for the Day of Atonement, which treats the same 
subject and begins with the words "Eleh ezkerah," recounts the execution of ten famous teachers of the 
Mishnah in the time of the persecution by Hadrian. The same event is related in a very ancient source, Ekah 
Rabbati on Lam. ii. 2, ed. Buber, p. 50b (comp. also Midr. Teh. on Ps. ix. 13, ed. Buber, p. 44b). According to 
the Midrash Eleh Ezkerah, a Roman emperor commanded the execution of the ten sages of Israel to expiate the 
guilt of the sons of Jacob, who had sold their brother Joseph—a crime which, according to Ex. xxi. 16, had to 
be punished with death. The names of the martyrs are given here, as in the seliḥah already mentioned (varying 
in part from the Ekah Rabbati and the Midrash Tehillim), as follows: R. Simeon b. Gamaliel, R. Ishmael the 
high priest, R. Akiba, R. Ḥanina b. Teradion, R. Judah b. Baba, R. Judah b. Dama, R. Ḥuzpit, R. Hananiah b. 
Ḥakinai, R. Jeshebeab, and R. Eleazar b. Shammua'. 

Although this midrash employs other sources, borrowing its introduction from the Midrash Konen, and the 
account of the conversation of Rabbi Ishmael with the angels in heaven probably from the "Hekalot," it forms, 
nevertheless, a coherent work. It was edited, on the basis of a Hamburg codex, by Jellinek (Leipsic, 1853, and 
in his "B. H." ii. 64-72), and, according to another manuscript, by Chones, in his "Rab Pe'alim" (pp. 157-160). 
A second and a third recension of the midrash were edited, on the basis of manuscript sources, in "B. H." (vi. 
19-35), and a fourth is contained in the Spanish liturgical work "Bet Ab" (Leghorn, 1877). According to 
Jellinek, "the fourth recension is the oldest, since it has borrowed large portions from the 'Hekalot'; next to this 
stand the second and the third; while the youngest is the first, which, nevertheless, has the advantage of real 
conformity with the spirit of the race and represents this the best of all." The martyrdom of the ten sages is also 
treated in the additions to the "Hekalot" ("B. H." v. 167 et seq.) and in the ḳinah for the Ninth of Ab. 
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6. Midrash 'Eser Galiyyot:  

This midrash treats of the ten exiles which have befallen the Jews, counting four exiles under Sennacherib, four 
under Nebuchadnezzar, one under Vespasian, and one under Hadrian. It contains also many parallels to the 
Seder 'Olam, ch. xxii. et seq. A citation of the commentator R. Hillel on Sifre, ii. 43 (ed. Friedmann, p. 82a) 
justifies the inference that the Midrash 'Eser Galiyyot originally stood at the end of the Seder 'Olam; and it is 
also possible that Abraham ben David likewise drew material from it, for an older edition of his "Sefer ha-
Ḳabbalah" includes this midrash. The haggadah at the beginning of the midrash, to the effect that the Jews had 
suffered ten exiles, was cited, with the formula "Our teachers have taught," by R. Ẓemaḥ Gaon in his letter 
addressed to the community of Kairwan in the latter part of the ninth century. The midrash has been edited by 
Jellinek ("B. H." iv. 133-136) and, with valuable notes, by Grünhut ("Sefer ha-Liḳḳuṭim," iii. 2-22). A later 
recension which "cares little about haggadic chronology, but much about haggadic embellishment," was printed 
in "B. H." v. 113-116. 
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7. Midrash Esfah:  

This midrash, which as yet is known only from a few excerpts in Yalḳuṭ and two citations in "Sefer Raziel" and 
"Ha-Roḳeaḥ," receives its name from Num. xi. 16: "Gather unto me ["Esfah-li"] seventy men of the elders of 
Israel." In Yalḳ. i, § 736 is found a citation relating to the same verse, which can not be traced to any other 
midrash, and is doubtless taken from Midrash Esfah. To this midrash may possibly be referred a passage in the 
"Halakot Gedolot" (ed. Warsaw, p. 282b) and a fragment on Num. xvii. 14, xx. 1-3, in Wertheimer, "Batte 
Midrashot," iii. 8-10, which agrees in its concluding words with the excerpt in Yalḳ., Num. 763 on Num. xx. 3 
(found also ib. 262, on Ex. xvii. 2, which begins with the same words). The name of the midrash shows that it 
must have begun with Num. xi. 16. The other excerpts in the Yalḳuṭ from the Midrash Esfah, §§ 737, 739, 742, 
764, 773, and 845, are based on Num. xi. 24, xii. 3-7, xii. 12, xxi. 9, xxvi. 2 (found also ib. 684, on Num. i. 2, 
which begins with the same words), and Deut. vi. 16; the extent of the midrash, however, can not be determined. 

The interesting extract in Yalḳ., Num. on Num. xi. 16 names the seventy elders in two of its recensions (a third 
recension of this passage is furnished by a Vatican manuscript); and one of these versions concludes with a 
noteworthy statement which justifies the inference that the midrash was taught in the academy or Ḥanina Gaon 
by Rabbi Samuel, brother of Rabbi Phinehas. It would seem, therefore, that the midrash was composed in 
Babylon in the first half of the ninth century. 
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8. Midrash Hallel.  

See Psalms, Midrash to. 

9. Midrash Leku Nerannena.  

This midrash, which is cited in the Maḥzor Vitry (§ 426, p. 334) and of which a few fragments are still 
preserved, seems to have been a homily ("pesiḳta") for the Feast of Ḥanukkah. 
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10. Midrash Ma'aseh Torah:  

This midrash contains compilations of doctrines, regulations of conduct, and empirical rules, arranged in groups 
of three to ten each and taken from various works. It is frequently found in manuscript, and has been edited at 
Constantinople (1519), Venice (1544), Amsterdam (1697), and elsewhere, while it has appeared more recently 
in Jellinek's "B. H." (ii. 92-101) and is contained also in the "Kol Bo" (§ 118), where it frequently deviates from 
the Amsterdam edition even in the arrangement of its sentences. The fact that this midrash is ascribed to the 
patriarch R. Judah ha-Nasi (Rabbenu ha-Ḳadosh) receives its explanation from the fact that the Ma'aseh Torah 



is merely another recension of the similar midrash found in the edition of Schönblum (in his collection 
"Sheloshah Sefarim Niftaḥim," Lemberg, 1877) and in Grünhut's "Sefer ha-Liḳḳuṭim" (iii. 33-90). This latter 
midrash begins in both editions with the teachings which Rabbenu ha-Ḳadosh taught his son, and the work is 
accordingly called "Pirḳe de-Rabbenu ha-Ḳadosh" or "Pirḳe Rabbenu ha-Ḳadosh" in the two editions and in the 
manuscripts on which they are based. 

The editions in question comprise two different recensions. In the text of Schönblum the number of numerical 
groups is 24; and at the beginning stands the strange order 6, 5, 4, 3, followed by the numbers 7-24. On the 
other hand, in Grünhut's text, which is based on a defective manuscript, the order of the "peraḳim" proceeds 
naturally from 3 to 12 (or 13), but the rest are lacking; and, quite apart from this divergence in the method of 
grouping, even within the numerical groups the two editions differ strikingly in the number and occasionally 
also in the wording of individual passages. In an Oxford codex of the Maḥzor Vitry a passage occurring in böth 
editions (ed. Schönblum, p. 35a; ed. Grünhut, p. 35) is cited as being in the Pesiḳta; and it is also stated that it 
treats of a series of from 3 to 10 objects (comp. the introduction to the Maḥzor Vitry, p. 179; Tos. Ber. 8b; 'Er. 
19a). 

A similar collection, probably more ancient in origin, was edited by Horowitz in the "Kebod Ḥuppah," 
Frankfort-on-the-Main, 1888, the work being based on a codex of De Rossi of the year 1290. This compilation 
is named the "Ḥuppat Eliyahu" or the "Sheba' Ḥuppot," on account of its opening words, "Seven canopies will 
God set up for the righteous in the world to come" (comp. B. B. 75a). This haggadah agrees for the most part 
with the Ma'aseh Torah and the Pirḳe Rabbenu ha-Ḳadosh, and presents the numerical groupings up to the 
number 24, arranged without much order; on the whole, it harmonizes more closely with the Pirḳe. According 
to Horowitz, the "Ḥuppat Eliyahu" was revised and expanded into the "Huppat Eliyahu Rabbah." 

The "Ḥuppat Eliyahu" was edited as far as No. 16 by R. Israel Alnaqua at the end of his "Menorat ha-Ma'or"; 
and this portion of the compilation, together with other extracts from this work, was appended by Elijah de 
Vidas to his "Reshit Ḥokmah" (comp. Schechter, "Monatsschrift," 1885, pp. 124 et seq., 234). Alnaqua 
mentions also among the sources which he used "Ḥuppat Eliyahu Zuṭa we-Rabbah," which were evidently 
merely parts of the same work. From them were probably derived the two extracts in paragraphs 201 and 247 of 
the "Menorat ha-Ma'or" of Isaac Aboab, which are cited as occurring in the "Ḥuppat Eliyahu Rabbah" and the 
"Ḥuppat Eliyahu Zuṭa." Alnaqua was, furthermore, the compiler of many maxims beginning with the words 

, and , and forming the "Or 'Olam" at the end of his "Menorat ha-Ma'or." This collection was likewise 
incorporated by De Vidas in his work, and has been reprinted by Jellinek ("B. H." iii. 109-130) as the "Midrash 
le-'Olam" and "Midrash Gadol u-Gedolah." 

The "Ma'aseh Torah" formed the model for the rich collection of Elijah Wilna which bears the same name, and 
which appeared at Warsaw in 1804 with the additions of his son Abraham. 
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11. Midrash Peṭirat Aharon:  

A midrash based on Num. xx. 1 et seq., and describing the lack of water experienced by the children of Israel 
after the death of Miriam and the events at the rock from which water was obtained. It likewise treats of Num. 
xx. 24 et seq., recounting the death of Aaron. Aaron, escorted by the people, ascended the mountain with Moses 
and Eleazar. There a cavern opened which Moses invited his brother to enter; in it were a table, a burning lamp, 
and a couch surrounded by angels. With gentle words Moses addressed Aaron, whose fate was to be happier 
than his own; for Aaron was to be buried by his brother, and his honor was to be inherited by his children. 



Aaron then lay down upon the couch, and God took him to Himself. When Moses left the cavern it vanished; 
but at his prayer, his assertion that Aaron was dead being disbelieved, the mountain opened again and the high 
priest was seen resting on the couch (see Jew. Encyc. i. 4a, s.v. Aaron; and on the beginning of the midrash, 
which is based on Zech. xi. 8, comp. Ta'an. 9a and Sifre, Deut. 305). Authorities are nowhere cited, but several 

statements are introduced by the formula (i.e., ). The midrash was edited at Constantinople (1516), 
Venice (1544), and elsewhere, and has been reprinted by Jellinek ("B. H." i. 91-95). 
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12. Midrash Peṭirat Mosheh:  

This midrash describes in great detail the last acts of Moses and his death, at which the angels and God Himself 
werepresent. There are several recensions of it. The first, published at Constantinople in 1516 (Venice, 1544, 
and elsewhere; also in Jellinek, "B. H." i. 115-129), begins with a brief exegesis by R. Samuel Naḥmani and R. 
Tanḥuma of the first verse of the pericope "We-zot ha-berakah" (Deut. xxxiii. 1, xxxiv. 12), closing with its last 
verses, and doubtless intended for Simḥat Torah. The real content of the midrash is a haggadic treatment of 
Deut. xxxi. 14 et seq., supplemented by an exegesis of Deut. iii. 23 et seq., and is filled with somewhat tedious 
dialogues between God and Moses, who is represented as unwilling to die. All his tears and entreaties were in 
vain, however; for God commanded all the princes of heaven to close the gates of prayer. In the last days of his 
life, until the 7th of Adar, Moses interpreted the Torah to Israel; and on the day of his death, according to R. 
Ḥelbo, he wrote thirteen Torahs, of which twelve were for the twelve tribes, and the best was for the Ark of the 
Covenant (ib. xxxi. 24 et seq.; comp. Pesiḳ. p. 197a; Deut. R., Wayelek, end.; Midr. Teh. on Ps. xc.); some say 
that Gabriel descended, and took the Torah from the hands of Moses, bearing it through each heaven to show 
the piety of its scribe, and that the souls of the holy read from this Torah on Mondays and Thursdays and on 
festivals. This is followed by a long section beginning with R. Josiah's account of the honors which Moses 
rendered Joshua, and the service which he did him in the last days of his life. Especially noteworthy here is the 

poetic prayer of Joshua beginning . 

After this the close of Moses' life is depicted, a bat ḳol giving warning with increasing insistence of the hours, 

even of the seconds, that remained for him. This enumeration of the hours and the conventional formula 
are important for the determination of the dependence of the additions in Deut. R. xi. and the second recension 
on the original version. Early in the midrash the angels Gabriel and Zangaziel, "the scribe of all the sons of 
heaven," are mentioned; but in the last hours of the life of Moses it is Samael, the head of the Satans, whose 
activity is most conspicuous as he watches for the passing of the soul, while Michael weeps and laments. At last 
Samael receives the command to bring the soul of Moses, but flees in terror before his glance. Again he appears 
with a drawn sword before Moses, but he has to yield before the "shem ha-meforash," carved on the staff of the 
leader of Israel. The last moment approaches, however, and God Himself appears to receive Moses' soul. The 
three good angels accompany Him to prepare a resting-place for Moses, whose soul at length is taken in the kiss 
of death. See Moses in Rabbinical Literature. 

Other Recensions.  

Large portions of this midrash are contained in Deut. R., ed. Wilna, xi. 4, 7, 8, 9 (?), and 10, where they must be 
regarded as later additions. The entire passage represented by paragraphs 9 and 10 of Deut. R. xi. is found also, 
combined in the same manner, in Yalḳ., Deut. 940 (on Deut. xxxi. 14), where the Midrash Peṭirat Mosheh is 
given as the source. Sifre 305 contains an exquisite little haggadah on Moses and the angel of death (comp. 
Pesiḳ. p. 199b; Deut. R. xi. 5). A long citation from the beginning of the midrash is also contained in a homily 
in Tan., Wa'etḥanan, 6 (on Deut. iii. 26), treating of the same theme, the death of Moses. 

A second recension is based on Prov. xxxi. 39, and is considered by Jellinek, but probably incorrectly, to be the 
older. It was edited by him in "B. H." vi. 71-78, and has an entirely different beginning from that which is 



found in the other recension (comp. Deut. R. xi. 3). As it is based upon a defective manuscript, the manner in 
which this introduction was connected with the original midrash can not be determined; but what follows the 
missing portion does not differ essentially from that found in the first recension, although it is somewhat shorter 
and is changed in arrangement. Moses' lament that he may never taste the fruits of the land receives a long 
explanatory addition to the effect that he grieved not for the products of the earth, but because he would be 
unable to fulfil the divine commands pertaining to Palestine. 

A third recension or revision of the midrash was published by Gaulmyn (Paris, 1692), together with a Latin 
translation and the first recension. In the "Assumptio Mosis" the manuscript ends abruptly before the account of 
the assumption from which that work receives its name. According to Schürer, this concluding portion must 
have related to the dispute of the archangel Michael with Satan, mentioned in Jude 9. 
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13. Midrash Ṭa'ame Ḥaserot we-Yeterot: Page from Midrash Eleh Ezkerah, Constantinople (?), 
1620.(From the Sulzberger collection in the Jewish Theological Seminary of America, New York.) 

This midrash, which has been edited most completely by Wertheimer (Jerusalem, 1899), gives haggadic 
explanations not only of the words which are written defective or plene, as the title of the work implies, but also 
of a great number of those which are not read as they are written (comp. on the ketib in Wertheimer's ed., Nos. 
8, 11, 13, 19, 21-30, 37, 51, 89, 106, 111, 113, 124, 125, 127-129, 131, 134, 138-140, 181, and No. 12 on a 
word which is read without being written). There are likewise notes on names and words which are read 

differently in different places (e.g., in Nos. 17, 20, 123, 126, 141, 142, 164, 172), on the ἅπαξ λεγόμενον , 

Judges iv. 18 (No. 108), on the peculiar writing of certain words (e.g., No. 133 on , Isa. ix. 6, and No. 163 

on , Josh. x. 24), and on the suspended letters in Judges xviii. 30, Ps. lxxx. 14, and Job xlviii. 50 (Nos. 
112-114). The midrash may be termed, therefore, a Masoretic one, although it frequently deviates from the 
Masorah. The haggadic interpretations are derived for the most part from scattered passages in the Talmud and 
in the Midrashim, while the arrangement is capricious, the individual words being arranged neither according to 
the order of the alphabet nor according to the sequence of the books of the Bible. In the different manuscripts 
and editions of it this midrash varies considerably, not only in the number and arrangement of the passages 
which it discusses, but also in the wording of individual interpretations. It is cited under its present title in the 
Tosafot (Ber. 34a), in the "Sefer Miẓwot Gadol" of Moses of Coucy, and by Asher ben Jehiel, while it is called 
"Midrash Ḥaserot we-Yeterot" by Solomon Norzi. A brief extract from this work enumerating the words to be 
written "defective" or "plene," but omitting the reason therefor, is contained in the Maḥzor Vitry, § 518, pp. 656 
et seq. 

To the Masoretic midrashim belong also the explanations of passages read and not written or written and not 
read which have been edited from an old grammatical and Masoretic miscellany in the "Manuel du Lecteur" of 
Joseph Derenbourg (Paris, 1871), and in Jacob Saphir's "Eben Sappir" (ii. 218 et seq., Mayence, 1874), and 
reprinted by Jellinek in his "B. H." (v. 27-30). 
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14. Midrash Tadshe (called also Baraita de-Rabbi Pineḥas b. Ya'ir):  

This small midrash begins with an interpretation of Gen. i. 11: "And God said, Let the earth bring forth" 
("Tadshe ha-areẓ"). "Why," asked R. Phinehas, "did God decree that grass and herbs and fruits should grow 
upon the third day, while light was not created until the fourth? To show His infinite power, which is almighty; 
for even without the light He caused the earth to bring forth [while now He creates all manner of trees and 
plants through the operation of the light]." The name of the author occurs twice (ed. Epstein, pp. xxi., xxxi.); 
and the midrash closes with the words "'ad kan me-dibre R. Pineḥas ben Ya'ir." No other authors are named. 
This midrash is peculiar in several respects, varying in many statements from other midrashim; and, although 

written in pure Hebrew, it contains numerous expressions which are not found elsewhere, such as , (= 
"planets," p. xix.). The structure of the midrash is very loose. 

Analogies with the Book of Jubilees.  

The Midrash Tadshe is in the main symbolic in tendency, and it plays much on groups of numbers. Section 2 
contains a symbolization of the Tabernacle; and, according to Epstein, the central idea of the midrash is the 
theory of three worlds—earth, man, and the Tabernacle. Section 10 contains a mystic explanation of the 
numbers mentioned in connection with the offerings of the princes (comp. Num. vii. 12 et seq.). Combinations 
and parallelisms based on the number ten are found in sections 5 and 15; on seven, in 6, 11, and 20; on six, in 
20; on five, in 7; on four, in 20; on three, in 12, 18, etc. Desultory expositions of Gen. ii. 17; iii. 3, 14 et seq.; 
Ex. vii. 12 et seq., 83 et seq.; Lev. xiii. 2, xiv. 34; Lam. i. 1 et seq.; Num. iv. 3, xxvii. 7; and Deut. xxxii. 12, are 
contained in sections 7, 10, 17, 20, 21, and 22. Especially noteworthy is section 8, on "the ages of the pious," 
the Patriarchs, the Matriarchs, and the twelve sons of Jacob, giving also the dates of their births. In this list the 
months are not designated as Nisan, etc., but as "the first," "the second," etc. The dates for Zebulun and 
Benjamin are lacking in the present text, but are given in a citation by Baḥya and in the Yalḳuṭ, where, however, 
the months are named and not numbered. The length of life ascribed to the sons of Jacob agrees with that given 
in the Seder 'Olam Zuṭa; but only the Book of Jubilees gives the days and months of their births, and even it 
does not state the length of their lives (comp. Jubilees, xxviii. and xxxii., where, however, some dates differ 
from those given in the midrash). On the other hand, section 6 of the Midrash Tadshe is in entire agreement 
with the Book of Jubilees (ii., iii., iv., vii., x., xii., xiv., xv., and xxxiii.) in its statement that twenty-two 
varieties of things were created in the world—seven on the first day; one on the second; four on the third; three 
on the fourth; three on the fifth; and four on the sixth—and that these twenty-two varieties correspond to the 
twenty-two generations from Adam to Jacob (and to the twenty-two letters of the alphabet). 

Epstein has drawn attention to other striking analogies between this midrash and the Book of Jubilees, 
especially to the strange theory of Rabbi Phinehas b. Jair (p. xxxi.) that Adam was created in the first week, and 
that Eve was formed in the second week, from his rib; this serving as the foundation for the rule of purification 
given in Lev. xii. 2 et seq., with which Jubilees, iii. 8 is to be compared. On these grounds, Epstein advances 
the hypothesis that in this and many other passages the author of the Midrash Tadshe used the Book of Jubilees, 
which existed at that time in Hebrew and was much larger in scope than at present, and was ascribed, "on 
account of its Essenic tendency," to Rabbi Phinehas b. Jair, who was famous for his great piety. It is hardly 
probable, however, that the present Book of Jubilees is incomplete; and a much more plausible view of 
Epstein's is that which regards the Midrash Tadshe as the work of Rabbi Moses ha-Darshan. Either on account 
of its beginning, or for some other reason, R. Phinehas b. Jair was regarded as the author of this midrash, and 
Num. R. xiii. 10 and xiv. 12, 18 contain several expositions and maxims from it cited under the name of that 
tanna. The midrash, from which Yalḳuṭ excerpted several passages and which has been cited by various authors, 
has been edited according to manuscript sources by Jellinek ("B. H." iii. 164-193) and by Epstein ("Beiträge zur 
Jüdischen Alterthumskunde," Vienna, 1887). 

The Midrash Tadshe must not be confused with another baraita bearing the title "Baraita de-Rabbi b. Jair," 
which deals with gradations of virtues, the highest of which causes its possessor to share in the holy spirit 
(comp. Soṭah, end, and parallels). 
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15. Midrash Temurah (called by Me'iri Midrash Temurot):  

A small midrash consisting of three chapters. It develops the view that God in His wisdom and might has 
created all things on earth as contrasted pairs which mutually supplement each other. Life is known only as 
opposed to death, and death as opposed to life; and, in like manner, if all were foolish or wise, or rich or poor, it 
would not be known that they were foolish or wise, or rich orpoor. "Therefore God created man and woman, 
beauty and deformity, fire and water, iron and wood, light and darkness, heat and cold, food and famine, drink 
and thirst, walking and lameness, sight and blindness, hearing and deafness, sea and land, speech and dumbness, 
activity and repose, pain and pleasure, joy and sorrow, health and sickness," and the like. In ch. iii. the 
antitheses given in Eccl. iii. 1 et seq. are enumerated and are paralleled with Ps. cxxxvi. Ch. i., which contains 
an interesting anthropological passage, and ch. ii. begin with pseudepigraphical interpretations ascribed by the 
midrash to Rabbis Ishmael and Akiba; the latter appear, consequently, as joint authors of the midrash. 

According to Jellinek, the Midrash Temurah was composed in the first half of the thirteenth century, since it 
drew upon Ibn Ezra and upon Galen's dialogue on the soul, even though it is cited by Me'iri and Abraham 
Abulafia. It was first edited by Azulai (Leghorn, 1786), being appended to the second part of his "Shem ha-
Gedolim"; and it has been reprinted by Jellinek ("B. H." i. 106-114). 
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16. Midrash Wa-Yekullu:  

A midrash named after Gen. ii. 1 ("Wa-Yekullu ha-Shamayim"). It contained both halakic and haggadic 
material, and doubtless covered several books of the Pentateuch; but it now exists only in citations by various 
authors after the middle of the twelfth century. In "Ha-Roḳeaḥ," §§ 192, 209, 320, and 324, passages from it are 
quoted as belonging to Gen. xix. 24, to the pericopes Beḥuḳḳotai and Beha'aloteka and to Deut. ii. 31. Judging 
from the first and fourth of these citations, the Midrash Wa-Yekullu was a homiletic one, since Tanḥuma on 
Gen. xix. and on Deut. ii. 31, as well as Deut. R. on the latter passage, likewise contains homilies. The midrash 
must have derived much material from the Tanḥuma-Yelammedenu, since some of the few fragments that have 
been preserved agree more or less accurately with passages from the Tanḥuma or with excerpts in Yalḳuṭ from 
Yelammedenu. The midrash seems also to have been called "Wayekullu Rabbah." The citations from it are 
collected in Grünhut's "Sefer ha-Liḳḳuṭim," ii. 16b et seq. 
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17. Midrash Wayissa'u:  

This small midrash, "the heroic legend of the sons of Jacob," is based on Gen. xxxv. 5 and xxxvi. 6, and 
recounts the story of the wars of Jacob and his sons against the kings of the Amorites and against Esau and his 
army. The beginning of its version of the former story is as follows: "Our teachers said that although they did 
not pursue after them this time, yet seven years later all the kings of the Amorites gathered themselves together 
against the sons of Jacob." That the legends contained in the Wayissa'u are very old may be inferred from the 
Book of Jubilees, xxxiv., xxxvii. et seq., and from the Testament of Judah (Kautzsch, "Apokryphen," ii. 97 et 
seq., 102 et seq., 471 et seq.); the midrash betrays its relationship to these old pseudepigraphical writings in 
many details. The war against the Amorites is treated at greater length in the "Sefer ha-Yashar," pericope 
"Beshallaḥ." The midrash itself is contained in Yalḳ., Gen. 133, and is mentioned by Naḥmanides on Gen. 
xxxiv. 13, as "Sefer Milḥamot Bene Ya'aḳob." 

The text has been edited according to the Yalḳuṭ by Jellinek ("B. H." iii. 1-5), and by Chones (in his edition of 
"Rab Pe'alim," pp. 153 et seq.), and by Charles in his edition of the Book of Jubilees, Appendix II., Oxford, 
1895. 
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18. Midrash Wayosha':  

A midrash based on Ex. xiv. 30-xv. 18. It is an exposition in the style of the later haggadah and seems to have 
been intended for the "Shirah" Sabbath or for the seventh day of the Passover. Entire sections are taken 
verbatim from the Tanḥuma, such as the passage on Ex. xv. 3 from Tan., Bo, and on xv. 5 from Ḥuḳḳat, 
beginning. With the story in the exposition of Ex. xiv. 30, concerning Satan, who appeared before Abraham and 
Isaac as they went to the sacrifice, may be compared the addition in Tan., Wayera, ed. Stettin, No. 24; Yalḳ., Ex. 
§§ 98-99, end; and "Sefer ha-Yashar," end of pericope "Wayera." The midrash on Ex. xv. 2, 7 also contains 
extracts from the Chronicle of Moses, the passage on Usa, the genius of Egypt, agreeing word for word with the 
excerpt in Yalḳ., § 241. Here the first edition has merely "Midrash," while other editions give the Midrash 
Abkir as the source, although it is doubtful whether this haggadah ever occurred in that work. 

The sections begin for the most part with the words "ameru ḥakamim," though Rabbi Joshua ben Levi and 
Rabbi Samuel b. Naḥmani are occasionally given as the authors. In the exposition of xv. 18 on the sorrows and 
the redemption in the Messianic time, the terrible figure of King Armilus is described, and it is said that he will 
slay the Messiah of the race of Joseph, but will himself be slain by the Messiah who is the son of David (comp. 
Suk. 52a); God will then gather together the scattered remnant of Israel and hold the final judgment; and the 
wonderful beauty of a new world full of joy and happiness is revealed. 

The Midrash Wayosha' was first published at Constantinople in 1519 (Metz, 1849, and elsewhere), and has 
been reprinted by Jellinek ("B. H." i. 35-37). 
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The more recent collections of small midrashim mentioned in this article and in Midrash Haggadah are the 
following: A. Jellinek, "B. H." parts i.-iv., Leipsic, 1853-57; parts v.-vi., Vienna, 1873-78; Ḥayyim M. 
Horowitz, "Agadat Agadot," etc., Berlin, 1881; idem, "Bet 'Eḳed ha-Agadot: Bibliotheca Haggadica," 2 parts, 
Frankfort-on-the-Main, 1881; idem, "Kebod Ḥuppah," ib. 1888; idem, "Tosefta Attiḳta: Uralte Tosefta's," i.-v., 
ib. 1889-90; S. A. Wertheimer, "Batte Midrashot," i.-iv., Jerusalem, 1893-97; idem, "Leḳeṭ Midrashim," ib. 
1903; L. Grünhut, "Sefer ha-Liḳḳuṭim, Sammlung Aelterer Midraschim." etc., i-vi., ib. 1898-1903; comp. also 
Abraham Wilna, "Rab Pe'alim," ed. Chones, pp. 133 et seq., H. L. Strack, in Herzog-Hauck, "Real-Encyc." s.v. 
"Midrasch." 

In these collections, especially in Jellinek's "Bet ha-Midrash," there are many small midrashim, eitheredited 
there for the first time or reprinted, as well as a number of works under other names, a discussion of which 
belongs rather to an article on mystic literature. The following treatises, however, may be mentioned here, the 
titles being given for the most part according to Jellinek: 

(1) Agadat Mashiaḥ (Haggadah of the Messiah; ib. iii. 141 et seq.). (2) Baraita Ma'ase Bereshit (in Chones' 
addenda to Abraham Wilna's "Rab Pe'alim," pp. 47 et seq.); also Seder Rabbah de-Bereshit (in Wertheimer, l.c. 
i. 1-31). (3) Gan 'Eden we-Gehinnom (Paradise and Hell; ib. v. 42 et seq.). (4) Ma'aseh R. Yehoshua' b. Levi 
(History of R. Joshua b. Levi; ib. ii. 48 et seq.). (5) Midrash Konen (in "B. H." ii. 23-39); Be-Ḥokmah Yasad 
(Divine Wisdom; ib. v. 63-69); Masseket Gehinnom (Tractate of Gehenna; ib. i. 147-149). (6) Milḥamot ha-
Mashiaḥ (War of the Messiah; ib. vi. 117 et seq.). (7) Misterot R. Shim'on b. Yoḥai (Mysteries of R. Simeon b. 
Yoḥai; ib. iii. 78 et seq.). (8) Otiyot de-Rabbi Aḳiba (Alphabetical Midrash of R. Akiba; first and second 
recensions in "B. H." iii. 12-64; comp. ib. v. 31-33; vi., p. xl.; Wertheimer, l.c. ii. 23 et seq.; and see Akiba ben 
Joseph, Alphabet of); Hekalot Rabbati (Great Hekalot; in "B. H." iii. 83-108); Masseket Hekalot (Tractate 
Hekalot; ib. ii. 40-47; comp. also ib. i. 58 et seq., iii. 161 et seq., vi. 109 et seq.); and "Baraita Ma'ase 
Merkabah" (in Wertheimer, l.c. ii. 15-25). (9) Otiyot Mashiaḥ (Signs of the Messiah; ib. ii. 58-63). (10) Pirḳe 
Eliyahu (Sections Concerning the Messiah; ib. iii. 68 et seq.). (11) Seder Gan 'Eden (Description of Paradise; ib. 
ii. 52 et seq.; second recension, ib. iii. 131-140; additions, ib. 194-198). (12) Sefer Eliyahu (Apocalypse of 
Elijah; ib. iii. 65 et seq.). (13) Sefer Zerubbabel (Book of Zerubbabel; ib. ii. 54-57; comp. also Wertheimer, l.c. 
ii. 25 et seq., 29 et seq.). 

  
 

(1) Megillath Ta'anith is an historical Midrash consisting of twelve Perakim, and is called so on the 
principle of Incus a ___ hwendo, seeing that in it are enumerated the days of the year on which a Jew 
must not fast. The Aramaic part of it alone consti-tutes the real Megillah, and belongs to the 
beginning of the 2d Christian century. The editio prineeps came out at Mantua, 1513, 4to ; but cheap 
editions have been printed at "Warsaw and elsewhere. 

 
(2) Sepher Yezirah is a philosophico-cabbalistic Midrash divided into six Perakim, which, in their turn, 
are subdivided into Mishniyyoth. It is variously ascribed to the patriarch Abraham and to R. 'Akibah, 
the illustrious teacher, who suffered martyrdom under Hadrian. To this rabbi the book, no doubt, 
belongs both in substance and form. It has gone through numerous editions, the ed. prine. being of 
1562 (Mantua, 4to), and has been translated into Latin, German, and English (New York, 1877). 
 
(3) Othiyyoth de-Rabbi 'Akibah is a (7Kasi'-cabbalistic Midrash on the alphabet, belonging, in 
essence if not in form, to the aforesaid teacher and martyr. Ed. 'prine., Constantinople, 1520, 4to. 
 
(4) Massekheth Hekhaloth is an astronomico-eabbalistic Midrash in seven Perakim. It is ascribed to 
R. Yishmaol the high priest. Judging from internal evidence on the one hand, and from what is known 
of R. Yishma'el in the Talmudim and Midrashim (Babli Berakhoth, 7a and elsewhere) on the other 
hand, there seems to be no valid reason for doubting that he is the author of this small but sublime 
book. This Midrash is printed in the collection Areze Lebanon (Venice, 1601, 4to) under the title of 
"PirekeHekhaloth" and " Massekheth Hekhaloth," and a MS. of it is preserved in the University 
Library of Cambridge (Dd. 10. 11. 7. 2). The work, however, called "The Greater and the Lesser 
Hekhaloth," in thirty Perakim, printed in this century, somewhere in Poland, contains, besides the 
ancient literature, a good deal of matter which is of much later date. 



 
(5) Seder 'Olam (the Greater and the Lesser) are two historical Midrashim, the former of which 
belongs to the 2d century, whilst the latter (which is a mere extract of the former) belongs to a late 
age indeed (the Gaonaic). They have been repeatedly printed, always together, the ed. prine. being 
Mantua, 1513, 4to. 
 
(6) Haggadah shel Pesah is a liturgical Midrash of the middle of the 2d century, as far as its main 
portions go. It exists now in three principal and several minor recensions in accordance with the 
various rituals (see MAHZOK), and is recited at the domestic service of the first two Passover 
evenings. The editions are too numerous to be mentioned, the ed. prine. being Constantinople, 1505, 
folio. 
 
(7) Megillath Antiokhos treats ostensibly, as its name indicates, of the sufferings of the Jews under 
Antiochus Epiphanes, and their deliverance from his tyranny, but in reality of their sufferings under 
Hadrian and their deliverance under Antoninus Pius. The Aramaic text, with the exception of a few 
interpolations, belongs to the middle of the 2d century. This little '' roll" was for the first time published 
by Filipowsky (London, 1851, 32mo). A MS. copy of the Hebrew is preserved in the University Library 
of Cambridge (Dd. 8. 34). 
 
(8) Zohar (Midrash Hazzohar, Midrasho shel Rabbi Shim'eon b. Yohai, Midrash Yehi Or, &c.) is a 
cabbalistic Midrash on the Pen-tateuch, Canticles, Ruth, and part of Lamentations. It is variously 
ascribed to the famous R. Shim'eon (disciple of R. Akibah, &c.) anil to R. Mosheh b. Shemtob of Leon 
(a second-rate cabbalist of the time of Nahmanides and Ibn Addereth). The Zohar belongs, strictly 
speaking, to neither of these, whilst, in a certain sense, it belongs to both. The fact is—the nucleus of 
the book is of Mishnic times, and R. Shim'eon b. Yohai was the author of the Zolmr in the same 
sense that R. Yohanan was the author of the Palestinian Talmud, i.e., he gave the first impulse to the 
composi-tion of the book. But R. Mosheh of Leon, on the other hand, was the first not only to copy 
and disseminate the Zohar in Europe, but also to disfigure it by sundry explanatory interpolations. For 
more details see Lumby, "Introduction to the Epistle of Jude," in the Spieaker's Commentary, vol. iv. 
p. 388. The first two editions of the Zohar on the Pentateuch came out simultaneously (Mantua, 
1558-60, 4to, and Cremona, 1558, folio), and the ed. prine. on Canticles, Ruth, and part of 
Lamentations came out at Salonika (1597, 4to). The best, though by no means critical, edition on the 
Pentateuch is that of Brody, 1873, 8vo. Of translations, such as they are, there exist those of Knorr v. 
Rosenroth, Kabbala denudata. (vol. i., Sulzbach, 1677, and vol. ii., Frankfort, 1684, 4to), and 
Tholuck, Wiehtige Stellen, &c. (Berlin, 1824, 8vo), &c.  

 
(9) Pesilcotho (commonly, but by mistake, called Pesikta) derab Kohano is a homiletic Midrash 
consisting of thirty-two Pesiktoth for the principal festivals and fasts, and the historically noted 
sabbaths and other days. It is of the end of the 3d or the beginning of the 4th century. Having been 
but rarely quoted since the 12th century, so that most scholars knew of it only indirectly, it was long 
considered lost, till, in 1868, Salomon Buber of Lemberg, a man of learning, wealth, and love for the 
ancient literature of his nation, edited it from four MSS., one of which (formerly in possession of 
Carmoly) is now preserved in the Uni-versity Library of Cambridge (Add. 1497). The printed edition 
appeared at Lyck, 8vo. on the Pentateuch and Megilloth, the one at Bombergi's house and the 
 
(10) I'esikto Rabbathi, consisting in the latest edition of eighty-four Piskoth, is a Midrash of the same 
nature, and, in its main part, almost of the same date, as (9). Both drew from the same sources. This 
Midrash has been edited five times,—the latest, best, and cheapest edition being that of Friedmann 
(Vienna, 1880, 8vo). 
 
(11) Tanna debc Eliyyahu consists of two parts, the Greater (Rabbc) and the Lesser (Zutto),—the 
former in thirty-one and the latter in twenty-five Perakim. It is an exegetical Midrash, the name of 
which is already known to the Bereshith Rabbah (c. liv.) and the Babylonian Talmud (Kethuboth, 
106a). It is only un-critical criticism that can declare it a Gaonaic work, although, like all other old 
books of the Jews, it is not without iater additions. Ed. princ, Venice, 1598, 4to. There are modern 
and cheap Polish editions. 



 
(12) Midrash Babbah (i"U"l) or Babboth (11131) is chiefly an exegetical and homiletical Midrash on 
the Pentateuch and the "Five Rolls" (Hamesh Megilloth, i.e., Canticles, Ruth, Lamenta-tions, 
Ecclesiastes, and Esther). It is called Babbah either from the third (the first distinctive) word of its 
beginning (''PB'in '3") _ • • H131) or from its being the most voluminous Midrash; hence also Rabbo 
(X31). The Midrash on Canticles (and Ecclesiastes) is now and then also called Midrash Hazitha 
(from the first distinc-tive word of the beginning ITHl). These ten Midrashim are, certainly, of various 
styles and ages ; yet none of them is, inter-polation excepted, later than the beginning of the 5th 
century. It is remarkable that, although the Megilloth themselves had been early attached to the 
Pentateuch (since they were long before the 10th century, and still are, read through the synagogal 
year, even as was and still is the Pentateuch itself), the Rabboth had no common editio prineeps —
that on the Pentateuch appearing for the first time in 1512 (Constantinople, folio), and that on the 
Megilloth in 
(somewhere in Italy, nS^Q'X J13H03. also in folio). The latest and best edition is that of Yilna, 1880, 
folio. A translation in German is now coming out at Leipsic, by Dr A. Wunsehe. 
other at Giustiniani's. These two editions differ in nothing but in the title-pages, &c, and the vignettes 
of the various books. The former edition is in possession of Dr W. Aldis Wright, and the latter in that 
of Dr C. Taylor. The fact of these editions having appeared simultaneously is, apparently, unknown to 
the bibliographers.4 It is noteworthy that in this edition Aliashverosh, i.e., Esther, stands between 
Lamentations and Ecclesiastes, with which latter the Midrash on the Megilloth ends. 
5 We may mention here the ed. princ. of three cabbalistic-Midrashic collections which go under the 
name of Yalkut:—(1) Yalkut Hadash, Lublin, 1648, 4to ; (2) Yalkut Reubeni Hakkatan, Prague, 1660, 
 
(13) Pireke de-Rabbi Eliczer (also called Boraitho de-Rabbi Eliezcr) is an astronomico-theosophical 
Midrash consisting of fifty-four Perakim. It goes through the so-called " eighteen bene-dictions," the 
signs of the zodiac, &c, but is unfinished. It belongs, no doubt, to the 5th century. The fact that the 
name '' Fatima " occurs in it is no proof whatever that the book is post-Mohammedan, as that name 
must have been already known to the idolatrous Arabs. Ed. vrin., Constantinople, 1514, and with a 
Latin translation, Leyden, 1644, both editions being in 4to. There are also now to be found cheap 
editions (Lemberg, Warsaw). 
 
(14) Tanlyama is an exegetical and homiletical Midrash on the wdiole Pentateuch. It is quoted 
according to the Parshiyyoth of the week. Although originally of the end of the 5th or the beginning of 
the 6th century, it has now two principal additions, wdiich form part of the book :—(1) several of the 
Sheetloth of Bab Ahai Gaon (of the 8th century), and (2) several pieces of the Yesod of R. Mosheh 
Haddarshan, of Narbonne (of the 11th century). On its relation to the " Yelammedenu" (often quoted 
in the 11th century, but supposed to be lost) light will soon be thrown by the before-mentioned 
Salomon Buber, who is now preparing a critical edition of it. The ed. princ. of the Tanlyama is 
Constantinople, 1522, folio ; and a very valuable MS. copy of it is in the Cam-bridge University 
Library (Add. 1212). 

 
(15) Bahir is a small cabbalistic Midrash ascribed to the pre-Mishnic teacher, E. Nehunyah b. 
Hakkanah,—no doubt from its beginning with the words _ • - - mpri ' J3 iTOim '31 1DX-Nahmauides 
(ob. c. 1268) quotes this book often in his commentary on the Pentateuch, under the names of 
Sepher Habbahir, or of Midrasho shel Rabbi Nehunyah b. Hakkanah. Some have pro-nounced this 
work a late fabrication, but others, who have thoroughly studied it, justly describe it as " old in 
substance if not inform." Ed.princ, Amsterdam, 1651, 4to. A cheapedition appeared at Lemberg 
(1865, 8vo), and a MS. of this work is pre-served in the University Library of Cambridge (Dd. 10. 11. 
4). 
 
(16) Yalkut is the only existing systematic if not exhaustive collection of the Agadoth on the whole 
Bible. Its author drew not only from most of the Midrashim named in this article, but also from the 
Boraithoth (see MISHNAII), both Talmudim, and the Midrashic works now lost (as the Abkhir, 
Hasshckhem, or Hashkem, &c.). This fact constitutes one of the principal points of its value. The 
author was R. Shim'eon, brother (and not son) of R. Helbo, and father of the distinguished 
grammarian, critic, and divine R. Yoseph Kara. He lived somewhere in the north of France in the 11th 



century. The ed. princ of the Yalkut on Ezra, Nehemiah, and the books of Chronicles came out at 
Yenice, 1517, folio (in the first Rabbinic Bible); that on the Prophets and Hagiographa in 1521, and 
published, with a critical commentary, at Vilna, by Salomon Buber (1880, 8vo), where also 
simultaneously a third edition of this Midrash on the last three books of Moses, with a short 
commentary on it, came out by Aharon Mosheh Padova, of Carlin. The Lekah Tob on the five 
MegiUoth is as yet unpublished ; there exist, how-ever, several good MSS. of it, both in public and 
private libraries, the finest copy in every respect being that preserved in the Uni-versity Library, 
Cambridge (Add. 378. 1). 
 
(18) Menorath Hammaor is a scientific, though incomplete, collection of the principal Agadoth of the 
Talmudim and Midrashim, byR. Yizhak Abohab the elder( flourished 13th century). The editions, with 
and without translations, are very numerous,— the ed. princ. being Constantinople, 1514, folio. There 
are trans-lations in Spanish, Judfeo-German, and German, but not in English. 
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